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Alteração e Consolidação 

ESTATUTO SOCIAL 
AMAL SHRINERS TEMPLE 

CNPJ 13.411.722/0001-80 

 

 CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, TIPO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO 

 

Art. 1º - O nome desta Ordem Paramaçônica é “Amal Shriners Temple”, 

também conhecida como “Amal Shriners”, que é uma renomeação do 

Shriners Club Internacional do Estado de São Paulo, passando da categoria 

de “Clube” para a de “Templo”, de acordo com o reconhecimento estampado 

na Carta Constitutiva de 7 de julho de 2017, concedida pelo Shriners 

International (anexo 1). 

Art. 2º - O Amal Shriners Temple é uma associação de pessoas, constituindo-

se em uma entidade administrativa e financeira autônoma, dotada de 

personalidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos e de caráter 

eminentemente altruístico, filantrópico, assistencial, recreativo e cultural de 

maneira que nenhum membro, mesmo no exercício de qualquer cargo ou 

função no Amal Shriner Temple, poderá ser remunerado a qualquer título. 

Parágrafo único - Esta associação tem sede e foro no município de São Paulo, 

Capital do Estado de São Paulo, estando localizada na Rua Texas nº 938, sala 

04 – Brooklin Paulista – CEP 04557-001, e reger-se-á por este Estatuto, bem 

como pela legislação aplicável. 

Art. 3º - O Amal Shriners Temple é uma filial do Shriners International (até 

então Conselho Imperial da Antiga Ordem Árabe dos Nobres do Santuário 

Místico para a América do Norte), Ordem Paramaçônica com endereço na 1100 

Shriners Parkway, na cidade de Altoona, Município de Polk, Estado de Iowa, 

nos Estados Unidos da América, e sede principal na cidade de Tampa, 

condado de Hillsborough, Estado da Flórida, e o reconhece como poder 

legítimo, regular e legislador da Ordem. 

Art. 4º - Este Templo tem sua estrutura e regulamentação definida 
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integralmente com base nos Regulamentos (Bylaws) emitidos pelo Shriners 

International, os quais, além das regras estabelecidas neste instrumento, 

serão a referência normativa para os procedimentos deste Templo e para o 

exercício social desta associação, sempre que não haja conflito com as leis 

brasileiras e com a Constituição da República Federativa do Brasil. 

Art. 5º - Todas as normas deste estatuto devem se harmonizar com os 

Regulamentos - “Bylaws” - do Shriners International, não podendo contra 

estes confrontar, ressalvada a hipótese da soberania das leis brasileiras. Os 

“Bylaws” emitidos pelo Shriners International se aplicarão subsidiariamente a 

este estatuto. 

Art. 6º - Qualquer emenda a este estatuto poderá ser promovida por meio de 

votação de quórum de 2/3 (dois terços) dos presentes e votantes em reunião 

especial para esta finalidade, dando-se ciência das propostas previamente aos 

Nobres Shriners. 

Art. 7º - Após a votação no Amal Shriners Temple, a proposta de alteração 

será submetida à aprovação do Shriners International, mediante 

procedimento previsto em seus Regulamentos, com eficácia apenas a partir de 

sua aprovação. 

Art. 8º - Este Estatuto será emendado sempre que ficar colidente com 

eventuais alterações dos Regulamentos do Shriners International. 

Art. 9º - A duração do Amal Shriners Temple é por tempo indeterminado.  

 

 

CAPÍTULO II 

FINALIDADE 

Art. 10 - O Amal Shriners Temple estabelece o seu objeto social, tendo em 

vista a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, as 

seguintes disposições: 

§1º - Promover a irmandade fraterna entre todos os Shriners, nos âmbitos 

nacional e internacional; 

§ 2º - Desenvolver, no Brasil, a Ordem Shriners, e promover seus princípios, 

valores e tradições;  

§ 3º - Patrocinar a assistência médica para crianças, que são pessoas de 0 
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(zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, nas especialidades “Atendimento 

Ortopédico”, “Lesão Medular”, “Queimaduras”, “Lábio Leporino” e 

“Fissura Palatina”. 

§ 4º - Empreender esforços para criar e/ou manter Hospital especializado no 

tratamento de crianças no Brasil, tendo por referência o Shriners Hospitals 

for Children® e vinculado aos regulamentos e orientações destes, podendo ser 

expedidos regulamentos para o cumprimento desta cláusula, objetivando a 

prestação de serviços públicos relevantes não exclusivos do Estado Brasileiro, 

na área da saúde, educação e assistência social. 

§ 5º - Promover atividades na área de assistência social em benefício de 

crianças e seus familiares, especialmente serviços de acolhimento; 

§ 6º - Buscar a efetivação de uma rede de cooperação e auxílio mútuo com os 

demais Templos Shriners, principalmente os situados em território nacional.   

§ 7º - Buscar, no futuro, empreender esforços na área de educação, podendo 

constituir Clubes/Núcleos para atuação organizada dos Shriners nessa área.  

§ 8º - Captar recursos financeiros por meio de doações, se privados, ou de 

acordo com a legislação vigente, se públicos. 

 

 

CAPÍTULO III 

CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DO AMAL SHRINERS TEMPLE E DOS 

CLUBES 

Art. 11 - Este Templo é soberano, em todos os assuntos da Ordem, e com 

exclusividade, na circunscrição territorial dos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Santa Catarina. 

Art. 12 - Os Nobres Shriners domiciliados na circunscrição do Amal Shriners 

Temple poderão criar Clubes/Núcleos Regionais e, aqueles que possuam 

afinidade com determinado tema ou interesse comum, poderão criar 

Clubes/Núcleos Temáticos, estando, em ambos os casos, vinculados e 

subordinados ao Potentado do Amal Shriners Temple, observadas as 

instruções do Manual de Desenvolvimento do Shriners International, as regras 

contidas neste Estatuto e, ainda, deve ter por objeto social atividades 

harmônicas com os fins desenvolvidos pela Ordem, tudo de acordo com as 
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Leis Brasileiras e com a Constituição da República Federativa do Brasil. 

Art. 13 - Nenhum Nobre Shriner está obrigado a se filiar aos Clubes, regionais 

ou temáticos. 

Art. 14 - Todos os Clubes já autorizados na circunscrição territorial do Amal 

Shriners Temple se submetem à soberania deste Templo, devendo elaborar 

seus Estatutos de acordo com todas as determinações e orientações deste 

Estatuto e nos regulamentos do Shriners International. 

Parágrafo único - Os Clubes poderão, observados os Regulamentos do 

Shriners International, criar seus próprios selos e estandartes. 

Art. 15 - A criação de um Clube Regional ou Temático, nos termos deste 

Capítulo, depende da concessão de Carta Constitutiva para seu 

funcionamento. 

§ 1º - A Carta Constitutiva que autorizará a criação do Clube terá natureza 

provisória e o Amal Shriners Temple examinará, nos primeiros doze meses de 

funcionamento do Clube, se este cumprirá seu Estatuto, bem como se 

atenderá às disposições estatutárias e regulamentares do Amal Shriners 

Temple e do Shriners International. 

§ 2º - Para a concessão da Carta Constitutiva Provisória, os Nobres Shriners 

interessados na formação de um Clube deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

I - Constituir-se de no mínimo 25 (vinte e cinco) membros ativos. Se Mestres 

Maçons ativos e regulares em suas Lojas Maçônicas de origem pertencentes a 

uma Potência Maçônica reconhecida (Grandes Lojas Estaduais, Grande 

Oriente do Brasil e Grandes Orientes Independentes) deverão, antecipada e 

obrigatoriamente, estarem iniciados na Ordem Shriners; 

II - Entregar uma via devidamente assinada da ata da assembleia geral de 

fundação do Clube, com a relação dos eleitos para o Conselho Administrativo, 

e a minuta do Estatuto Social, que deverá ser elaborado de acordo com as 

regras do presente instrumento, os regulamentos do Amal Shriners Temple e 

com a normativa do Shriners International;  

III - Constar no Estatuto cláusula expressa de que o Clube está subordinado 

ao Amal Shriners Temple; 
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IV - Apresentar requerimento por escrito, instruído com os documentos 

indicados no inciso II, ao Potentado do Amal Shriners Temple, que designará, 

em 30 (trinta) dias úteis, reunião do Divã para análise e deliberação, quando, 

por maioria dos presentes, poderá inserir emendas aditivas, supressivas e 

modificativas, para que se ajuste às normas do presente instrumento e do 

Shriners International; 

V - Aprovação do Estatuto pela maioria dos presentes em reunião ordinária 

do Templo, a ser convocada de acordo com os artigos 98 e seguintes deste 

instrumento. 

§ 3º - Ao receber o estatuto com as emendas formuladas pelo Amal Shriners 

Temple, o Clube realizará assembleia para aprovação, não podendo sofrer 

novas alterações. 

§ 4º - Em seguida, o Clube providenciará o registro do seu Estatuto no cartório 

competente, para fins de aquisição de personalidade jurídica, bem como a 

inscrição na Receita Federal do Brasil, para a sua regularização fiscal, e 

enviará ao Amal Shriners Temple uma via registrada com a respectiva ata da 

assembleia que o aprovou, assim como cópia da inscrição no CNPJ, para 

expedição da Carta Constitutiva Provisória. 

§ 5º - O Clube somente poderá alterar seu Estatuto após verificação e 

aprovação do novo texto pelo Templo. 

§ 6º - Uma vez expedida a Carta Constitutiva Provisória, será designada uma 

Sessão Cerimonial de inauguração do Clube, na qual participarão o Potentado 

e o Chefe Rabban. 

§ 7º - A concessão de Carta Constitutiva Definitiva ocorrerá se atendidos, após 

1 (um) ano a contar da concessão da Carta Constitutiva Provisória, todos os 

requisitos e exigências estatutárias e regulamentares, especialmente o 

disposto neste artigo. 

Art. 16 - No período em que estiverem atuando sem personalidade jurídica, 

os Clubes regerão suas atividades desde logo pelo seu Estatuto, se já 

formulado e/ou aprovado nos termos do artigo 15 ou, na ausência deste, pelo 

Estatuto do Templo e pelos regulamentos do Shriners International, fazendo-

se, neste caso, por simetria, as equiparações principalmente em relação a 

órgãos, cargos, funções, atribuições, direitos e deveres dos associados. 
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Art. 17 - Mesmo durante o período de atividade social sem personalidade 

jurídica, os Clubes já dispõem de autonomia na administração dos próprios 

bens e recursos, que constituem patrimônio especial e do qual todos os Nobres 

Shriners são titulares em comum, inclusive para efeitos fiscais, enquanto 

pendente a ausência de personalidade jurídica.  

Parágrafo Único - Enquanto os Clubes não obtiverem personalidades 

jurídicas, suas finanças serão analisadas mensalmente pela Tesouraria do 

Amal Shriners Temple. Os Tesoureiros dos Clubes prestarão todas as 

informações pertinentes ao Tesoureiro do Amal Shriners Temple. Os Clubes 

devem cumprir todas as regras, quando cabível, do Capítulo “Orçamento e 

Receitas deste Estatuto”. 

Art. 18 - Atuando o Clube sem personalidade jurídica e sem Estatuto Social, 

mas, em se tratando de ato ou negócio jurídico, gratuito ou oneroso, que venha 

a acarretar obrigações de natureza pecuniária ao Clube, seu Conselho 

Administrativo deverá obter uma autorização da Tesouraria do Amal Shriners 

Temple, que analisará o pedido em 5 (cinco) dias úteis. No silêncio, considera-

se não autorizado. 

§ 1º - Praticado o ato ou celebrado o negócio jurídico em nome do Clube sem 

a anuência prevista no caput, os responsáveis poderão ser submetidos à pena 

de censura, em processo administrativo disciplinar estabelecido neste 

Estatuto. 

§ 2º - Se o ato ou negócio jurídico celebrado pelo Membro, sem a autorização 

prevista no caput, não resultar em benefício efetivo ou for evidentemente 

estranho às finalidades do Clube, ele ressarcirá o Clube se este vier, a 

qualquer título, a efetuar o pagamento para cumprir a obrigação contraída 

pelo Nobre Shriner, podendo responder pela pena de suspensão. 

§ 3º - Havendo urgência para atender necessidade inadiável ou para evitar 

dano irreversível ao Clube, qualquer Membro poderá praticar o ato ou o 

negócio jurídico sem a autorização prevista no caput, fazendo a comunicação 

do fato ao Tesoureiro do Amal Shriners Temple em 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de repreensão. 

§ 4º - Qualquer Nobre Shriner poderá impugnar de modo fundamentado e por 

escrito a existência ou não de urgência no ato, bem como a ocorrência de 
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prejuízos ou a ausência de vantagem manifesta ao Clube, em processo 

administrativo disciplinar previsto neste Estatuto. Se, além da falta de 

urgência, que, isoladamente apurado, faz o Nobre Shriner incorrer na pena de 

censura, for considerado que o ato ou negócio jurídico também gerou 

prejuízos, ou não proporcionou nenhuma vantagem manifesta ao Clube, 

sobretudo pela falta de urgência, o Nobre Shriner deverá indenizar o Clube , 

além de poder responder pela pena de suspensão.  

§ 5º - A prática de ato ilícito pelo Membro em nome do Clube gerará a sua 

responsabilidade exclusivamente pessoal. Se, eventualmente, o Clube vier a 

ser condenado em processo judicial, o Nobre Shriner deverá indenizar o Clube 

pelos valores que despendeu para cumprir o valor contido em sentença 

condenatória.  

 Art. 19 - Os Clubes deverão submeter ao Potentado, sempre na segunda 

quinzena do mês de janeiro de cada ano, sua prestação de contas anual, o 

parecer do seu Conselho Fiscal e a Ata de aprovação das suas contas pela sua 

Assembleia Geral. 

Art. 20 - Independentemente de sua situação jurídica, o Clube sempre será o 

responsável principal pelas obrigações que tiver assumido.     

Parágrafo Único - Caso o Amal Shriners Temple venha a ser condenado em 

processo judicial ou administrativo a responder por alguma obrigação 

contraída pelo Clube, antes e/ou depois de adquirir personalidade jurídica, o 

Amal Shriners Temple poderá agir em regresso em face do Clube, sem prejuízo 

da responsabilidade do(s) Nobre(s) Shriner(s) então incumbido(s) de cumprir 

a obrigação caso tenha(m) deixado, por dolo ou culpa, de adimpli-la. 

Art. 21 - O Potentado poderá, a qualquer tempo, nomear interventores em 

substituição aos Presidentes dos Clubes, quando verificar a violação de 

normas Estatutárias do próprio Clube, do Amal Shriners Temple e/ ou dos 

regulamentos do Shriners International. 

§ 1º - O Potentado do Amal Shriners Temple emitirá uma resolução contendo 

a designação do Nobre Shriner que atuará como interventor, os poderes que 

lhe serão outorgados, o prazo de duração da intervenção e a descrição precisa 

das finalidades da intervenção. 

§ 2º - O ato de intervenção será submetido pelo Potentado, no prazo máximo 
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de 30 dias, à apreciação do Templo em reunião ordinária, que o ratificará, o 

anulará ou alterará seus termos. 

Art. 22 - Vindo um Clube Regional a se transformar em Templo, haverá, em 

princípio, exclusividade da soberania do Amal Shriners Temple sobre a cidade 

de São Paulo e, dentro de sua circunscrição, até ½ (meia) distância em todas 

as direções pela linha direta entre si e o Templo mais próximo. Deverão se 

aplicar as regras previstas no parágrafo 328.2 e 328.3, do Estatuto de Iowa do 

Shriners International, para o caso de ajuste territorial dos Templos. 

Art. 23 - Os Clubes receberão repasse de recursos financeiros definidos pelo 

Divã e aprovados em reunião ordinária do Amal Shriners Temple, de acordo 

com seus projetos, necessidades e efetivo. 

Art. 24 - Com a extinção de um Clube, seus bens reverterão em proveito do 

Amal Shriners Temple, que poderá retê-los para si ou destinar a outro Clube 

a ele vinculado ou, ainda, a outro Templo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RITUAIS, SELO E EMBLEMAS 

Art. 25 - O Amal Shriners Temple seguirá estritamente o ritual promulgado 

pelo Shriners International, observando o que determina a Ordem, sem 

quaisquer emendas, adição ou alteração. 

Art. 26 - O Conselho Administrativo poderá obter do Shriners International 

ou promover a tradução do ritual para a língua portuguesa. 

Art. 27 - O emblema exclusivo da Ordem é o fedor vermelho marroquino, 

adornado com uma borla preta no lado esquerdo. 

Art. 28 - Selo e Nome do Amal Shriners Temple - O selo do Amal Shriners 

Temple consiste em 2 (dois) círculos concêntricos e entre eles com fundo nas 

cores alaranjada e amarela com sombreamento na parte inferior constam as 

palavras "Amal" na parte superior e "Shriners Temple" na parte inferior e nas 

duas laterais medianas três pontos formando um triângulo equilátero, tudo na 

cor preta. O círculo mais externo é duplo e dentro do círculo interno está 

inserido o símbolo dos Shriners Inetrnational emoldurado com estrelas e a 

palavra “Brasil” em branco, tudo com o fundo em tonalidades de azul e verde. 
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Art. 29 - O estandarte do Amal Shriners Temple será confeccionado em uma 

peça única, medindo 120 centímetros de altura por 80 centímetros de largura, 

com a cor de fundo ‘grená’ e tendo o selo do Amal Shriners Temple no centro 

da peça (conforme descrito no art. 28 deste estatuto). Logo acima do selo, 

confeccionado em letra apropriada, o nome do templo em destaque “Amal” e 

na parte inferior constarão o local de fundação do templo (São Paulo, Brasil) e 

os dizeres “Filiada ao Shriners International” e a data de sua fundação 

“Fundado em 11 de julho de 2017”. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS MEMBROS E DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 30 - O Amal Shriners Temple é composto por seus Oficiais e pelos 

membros, também designados de “Nobres”, ou “Nobres Shriners”, em número 

ilimitado, dotados de qualidades morais, reputação ilibada e idoneidade 

comprovada. 

§ 1º - Todos os Nobres Shriners trabalham de forma voluntária e sem qualquer 

tipo de remuneração ou vantagem, imbuídos do espírito fraternal e nos 

deveres de lealdade e confiança, podendo ocupar qualquer cargo ou função 

administrativa de acordo com as condições deste Estatuto e seu Regimento 

Interno. 

§ 2º - Requisitos - para a associação a esta Ordem Shriners, o candidato deve 

cumprir os seguintes requisitos: 

I - Ser Mestre Maçom regular em uma Potência Maçônica reconhecida que 

atenda aos padrões de reconhecimento da Grand Masters Conference na 

América do Norte, Confederação Maçônica Interamericana (CMI) ou a 

Conferência Mundial de Grand Lodges; 

II - Manter domicílio mínimo de 06 (seis) meses em localidade da circunscrição 

deste Templo; 

III - Sendo o candidato pertencente às Forças Armadas ou serviços 

diplomáticos deste país, poderá pretender a adesão neste Templo desde que 

esteja servindo em localidade da circunscrição deste Templo; e 

IV - Recolher as taxas de admissão. 
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§ 3º - Petição - O candidato deve encaminhar a petição de adesão em 

formulário próprio com recomendação de no mínimo 02 (dois) membros 

efetivos no Amal Shriners Temple. 

§ 4º - Votação - A petição será escrutinada pelos membros do Templo, em 

reunião ordinária com quórum mínimo de 07 (sete) membros, seguindo a 

seguinte sistemática e utilizando-se bolas brancas e pretas: 

I - Favorável – A votação será favorável se uma maioria simples (50% mais 1) 

aprovar o candidato. Com este resultado, o candidato é eleito para a adesão ao 

Templo Amal Shriners, estando apto a ser iniciado. 

II - Adversa - Se o escrutínio revelar 4 (quatro), ou mais, bolas pretas, o 

candidato será rejeitado. Se o escrutínio revelar 3 (três) bolas pretas, outro 

escrutínio será realizado imediatamente. Se 3 (três) bolas pretas aparecerem 

pela segunda vez, o candidato será rejeitado, devendo seu nome ser inscrito 

no Livro de Candidatos Rejeitados; 

III - Objeção Escrita - Objeções escritas, assinadas por pelo menos 3 (três) 

membros ativos do Amal Shriners Temple, apresentadas ao Potentado ou ao 

Secretário tempestivamente, antes do início da votação, terão o mesmo efeito 

que um escrutínio adverso; 

IV - Prazo para a Objeção Escrita - Os Nobres Shriners devem ser notificados 

sobre as petições de adesão dos candidatos para a votação com prazo não 

inferior a uma semana antes da data fixada e a objeção escrita prevista no item 

III deve ser entregue no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário 

especificado na notificação para realização da votação; 

V - Conclusão - Depois que a votação for concluída na forma aqui prevista, 

contra os candidatos eleitos nenhuma objeção será aceita; 

VI - Recandidatura - Um candidato rejeitado não pode se recandidatar antes 

de decorrido o prazo de 13 (treze) semanas; 

VII - O candidato aprovado só poderá adiar sua iniciação em até um ano, após 

o qual deverá se submeter a novo processo de iniciação. 

VIII - O Amal Shriners Temple notificará por escrito, caso venha a surgir 

Templo de circunscrição concorrente, sobre eventual candidato rejeitado. 

§ 5º - Membros Honorários - O título honorífico poderá ser conferido a 

qualquer Nobre Shriner, por mérito, em reunião ordinária e por meio do 
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seguinte procedimento: 

I - Proposta assinada por 7 (sete) Nobres Shriners Efetivos do Templo; 

II - Parecer da Comissão designada para apreciar a proposta; 

III - Aprovação por 2/3 (dois terços) dos votos, por escrutínio secreto, em 

reunião ordinária; e 

IV - Este título não confere qualquer diferenciação ou privilégio em relação aos 

demais Nobres Shriners. 

§ 6º - A iniciação de um candidato aprovado terá de ser oficializada em 

Cerimônia de Iniciação dos Shriners, exceto se o Potentado acolher pedido 

fundamentado de dispensa formulado pelo candidato, caso em que não se 

realizará a cerimônia; 

§ 7º - Associação a outro Templo da Ordem - o Membro do Amal Shriners 

Temple pode se associar a outro Templo e permanecer filiado aos dois Templos, 

desde que encaminhe o seu pedido ao 2º Templo acompanhado de prova de 

sua condição associativa no 1º Templo, uma vez que, caso esteja ou venha a 

ficar inadimplente em um deles, poderá ser suspenso no 2ª Templo. Qualquer 

outra causa de suspensão ou expulsão ocorrida no outro Templo repercutirá 

em sua associação no Amal Shriners Temple e qualquer causa de suspensão 

ou expulsão do Membro do Amal Shriners Temple será notificada ao outro 

Templo em que o infrator for associado. 

I - Membro Vitalício - A adesão vitalícia ao Amal Shriners Temple não estende 

essa qualidade a outro Templo do qual é ou venha a ser Nobre Shriner; 

II - Direitos - O Membro deve ter todos os direitos e privilégios em ambos os 

templos, exceto se ele não puder ocupar cargos eletivos no segundo templo. 

§ 8º - Manutenção de membros - Para permanência do Nobre Shriner no Amal 

Shriners Temple, é necessário manter os requisitos dispostos no inciso I do § 

2º deste artigo, salvo se for Membro Honorário. 

§ 9º - Rescisão - A associação de Membro é encerrada por: 

I - Renúncia voluntária; 

II - Suspensão por falta de pagamento de dívida - O Amal Shriners Temple  

não manterá um Nobre Shriner em seus registros com mais de 2 (dois) anos 

de pagamentos em atraso. Neste caso, o Membro terá a sua associação 

suspensa por meio do procedimento abaixo. 
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a) O membro inadimplente será notificado por escrito, oportunidade em que 

poderá apresentar sua manifestação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.  

b) Após, em reunião ordinária e em escrutínio secreto, será decidido a 

suspensão do Membro, exigindo-se quórum da maioria dos presentes; 

c) Caso seja suspenso, esta decisão será efetivada na data de 31 de dezembro 

do ano em que for realizada a respectiva reunião; 

d) Poderá ser readmitido se formular o seu pedido escrito acompanhado de 

prova documental de que está regular com suas obrigações em face do Amal 

Shriners Temple; o pedido será votado em reunião e acolhido por maioria de 

votos entre os presentes, levando-se à registro em ata. O Nobre Shriner será 

readmitido imediatamente após a deliberação, em processo de “reabilitação”; 

e) Enquanto suspenso, o Membro não poderá ser cobrado pelo Amal Shriners 

Temple das contribuições que deixou de pagar, tendo em vista a natureza 

filantrópica da instituição, exceto se a obrigação de pagar tiver origem em ato 

ilícito do Nobre Shriner que, neste caso, deverá ressarcir o Amal Shriners 

Temple pelos danos causados. 

III - Suspensão por causa diversa do inadimplemento; 

IV - Expulsão; 

V - Desligamento da Loja Maçônica a que estava vinculado; e 

VI - Morte. 

§ 10 - Recurso - Após ser comunicado por escrito sobre a perda do direito de 

associação ao Amal Shriners Temple, por causa diversa do inadimplemento de 

valores, ao Nobre Shriner é reservado o direito de recorrer no prazo de 30 

(trinta) dias, remetendo as suas razões ao Secretário do Amal Shriners Temple, 

que irá submeter à apreciação do Comitê de Reclamações e Apelação, sendo 

apreciadas questões sobre eventuais violações da Lei Shriner. Em decisão 

fundamentada, o Comitê emitirá um relatório ao Shriners International. Se 

reformada a decisão, o Nobre Shriner terá direito à manter-se associado neste 

Templo.  
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CAPÍTULO VI 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS MEMBROS, DIREITOS E DEVERES 

Art. 31 - Os membros do Amal Shriners Temple são distribuídos sob as 

seguintes categorias e títulos honoríficos: 

§ 1º - Fundadores - São considerados “Shriners Fundadores” todos aqueles 

que na época da fundação do Amal Shriners Temple estavam Efetivos e em 

dia com suas obrigações junto ao Almas Shriners Temple (Washington – DC – 

EUA, Templo Shriners do qual se originou o Amal Shriners Temple), na então 

categoria de Clube. Não há direitos ou privilégios aos fundadores. 

§ 2º - Efetivos - São considerados “Shriners Efetivos” todos aqueles que 

participam do quadro de membros do Amal Shriners Temple após serem 

regularmente iniciados, filiados ou regularizados, e estejam cumprindo todas 

suas obrigações estatutárias junto ao Amal Shriner Temple e Shriners 

International, inclusive pecuniárias; 

§ 3º - Eméritos - São considerados “Shriners Eméritos” os Nobres Shriners 

que tenham completado 25 (vinte e cinco) anos de filiação e hajam recebido 

esse título em homenagem. Para o recebimento desse título, o Nobre Shriner 

deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - Estar em dia com suas obrigações pecuniárias; 

II - Não ter sofrido penalidade de suspensão no período definido para a 

concessão; e 

III - Ter seu pedido aprovado em reunião do Templo. 

§ 4º - Honorários - São considerados “Shriners Honorários” os Nobres 

Shriners que, deste ou de outros Templos, hajam recebido esse título, como 

homenagem excepcional ou reconhecimento por relevantes serviços prestados 

ao “Amal Shriners Temple” ou ao Shriners International. 

Art. 32 - Os direitos e deveres dos associados são os constantes nos “Bylaws” 

do Shriners International, neste Estatuto e nos Regimentos Internos deste 

Templo. 

Art. 33 - São direitos dos Nobres Shriners: 

§ 1º - Tomar parte nas reuniões e sessões realizadas pelo Templo, observadas 

as restrições estatutárias ou regulamentares; 

§ 2º - Participar de todos os eventos sociais, mediante inscrição prévia e 
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pagamento de taxas especiais, se houver, sujeitando-se aos respectivos 

regulamentos; 

§ 3º - Sugerir e propor medidas que lhes pareçam úteis às finalidades 

altruísticas desta Ordem; 

§ 4º - Votar e ser votado nas assembleias e reuniões, na forma prevista neste 

Estatuto e no Regimento Interno, e desde que em dia com o pagamento das 

contribuições que lhes competem; 

§ 5º - Propor candidatos a Shriner das categorias Efetivo e Honorário, 

conforme descrito no Artigo 31 deste instrumento; 

§ 6º - Licenciar-se ou demitir-se mediante solicitação escrita ao Conselho 

Administrativo, desde que adimplente com suas obrigações pecuniárias; e 

§ 7º - Exercer ampla defesa em procedimento disciplinar a que for submetido, 

por todas as formas em direito admitidas. 

Art. 34 - São deveres dos Nobres Shriners: 

§ 1º - Apoiar e participar ativamente de todas as atividades do Amal Shriners 

Temple. 

§ 2º - Cumprir e fazer cumprir fielmente os Regulamentos da Ordem, o 

presente Estatuto, Regulamentos e deliberações tomadas pelo Conselho 

Administrativo, bem como as normas expedidas pela Corporação Shriners 

International; 

§ 3º - No exercício de cargo eletivo, executar as respectivas atribuições com 

zelo, transparência e eficiência; 

§ 4º - Dirigir-se em termos respeitosos aos membros da Administração e se 

portar com correção e urbanidade nas dependências do Amal Shriners Temple 

e/ou em seus eventos; 

§ 5º - Acatar as ordens e orientações dos membros do Divã, do Imperial Divã, 

das diretorias dos Clubes, e de qualquer Nobre Shriner quando no exercício 

de funções do Amal Shriners Temple; 

§ 6º - Comunicar à Secretaria, por escrito, para as devidas providências, seus 

dados de qualificação e outras informações que afetem as exigências para 

admissão e permanência no quadro associativo; 

§ 7º - Satisfazer com pontualidade junto ao Tesoureiro, ou por meio deste 

designado, as contribuições financeiras estatutárias a que estiver sujeito e 
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quitar outros débitos de qualquer natureza até o seu vencimento, havendo ou 

não reuniões sociais; 

§ 8º - Observar, em reuniões sociais, sessões ritualísticas ou reuniões, as 

medidas especiais tomadas pela administração, agindo sempre de acordo com 

a liturgia do momento, as convenções sociais de cortesia e respeito às 

autoridades Shriners; 

§ 9º - Apresentar convite ou bilhete de ingresso, expedido pelo promotor de 

reunião social ou evento, sempre que for exigido; 

§ 10 - Observar sempre as medidas de segurança para evitar acidentes e 

prejuízos materiais; 

§ 11 - Cumprir as decisões proferidas em processo administrativo disciplinar; 

§ 12 - Não se valer ou invocar a Ordem para fins comerciais, políticos ou 

sectários. 

§ 13 - Abster-se de exceder os limites de suas atribuições, em se tratando de 

cargo eletivo, ou praticar qualquer ato em violação evidente ao objeto social 

deste estatuto, sob pena de responder pessoalmente pelos danos causados; 

§ 14 - Entregar, os Oficiais Shriners, todos os livros, papéis e outras 

propriedades do Templo, nas mãos do seu sucessor do respectivo cargo que 

ocupava ou em momento em que for definido pelo Templo. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS OFICIAIS SHRINERS 

Art. 35 - Coletivamente, os Oficiais compõem o Divã. Aos cargos de oficiais se 

atribuem as funções administrativas relevantes e são organizados por meio de 

estrutura hierárquica, conforme especificado abaixo. 

§ 1º - Potentado, ou Presidente - O Potentado é o Diretor Presidente, com 

poderes de representação legal do Amal Shriners Temple. Compete ao 

Potentado, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto e em 

regulamento: 

I - Exercer a diretoria executiva do Amal Shriners Temple, bem como a 

supervisão geral sobre a Ordem; 

II - Conceder qualquer dispensa permitida por este estatuto, exceto conceder 
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carta para um novo Templo; 

III - Emitir ordens gerais e especiais que não contrariem as disposições da 

Ordem ou deste Estatuto, que perderão o seu efeito com o fim do mandato; 

IV - Gerir o fundo de emergência, que conterá valores a serem definidos pelo 

Conselho Administrativo e aprovados em Assembleia Geral, para atender a 

necessidades extraordinárias;  

V - Aplicar sanções disciplinares a qualquer Nobre Shriner, após julgamento 

pela Comissão Disciplinar; 

VI - Fazer cumprir o Estatuto do Templo, seus regulamentos e a Ordem 

Shriner International; 

VII - Nomear oficiais para cargos de comissões do Amal Shriners Temple; 

VIII - Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente o Amal Shriners 

Temple; 

IX - Zelar pela inscrição registral dos atos contábeis e prestações de contas; 

X - Fiscalizar e exigir o pagamento de todas as contribuições e taxas pelos 

membros e garantir os devidos repasses ao Shriners International e ao 

Shriners Hospitals for Children®, dentre outros repasses, conforme seja 

determinado pela Ordem, em cumprimento às finalidades filantrópicas 

predefinidas por esta associação; 

XI - Convocar e presidir as assembleias gerais do Templo, ordinárias e 

extraordinárias; 

XII - Presidir todas as sessões e reuniões do Divã, ou nomear um 

representante para presidir em parte ou totalmente a reunião ou sessão, 

presidindo, também, as reuniões dos Clubes vinculados ao Amal Shriners 

Temple quando estiver presente; 

XIII - Fazer cumprir as suas determinações sobre as matérias inseridas em 

sua competência, emitindo as suas ordens por escrito aos Nobres Shriners, 

Clubes, e demais organizações envolvidas;  

XIV - Nomear um nobre Shriner como promotor para atuar nos processos 

administrativos do Amal Shriners Temple; 

XV - Nomear e exonerar os membros do Divã cujos cargos não sejam eletivos, 

assim como os membros das Comissões, Assessorias e seus auxiliares; 
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XVI - Apresentar à Assembleia Geral proposta de emenda a este Estatuto, de 

alteração do Regimento Interno ou projeto de regulamento para deliberação e 

aprovação; 

XVII - Propor o orçamento do Amal Shriners Temple para o ano fiscal para o 

qual foi eleito, para deliberação e aprovação em reunião ordinária; 

XVIII - Prestar contas financeiras do Amal Shriners Temple até o último dia 

do mês de janeiro do ano seguinte, para exame e parecer do Conselho Fiscal; 

XIX - Apresentar, ao final da gestão, relatório pormenorizado das atividades 

realizadas, da situação do quadro associativo, do patrimônio e dos 

atendimentos às crianças; 

XX - Assinar, manual ou eletronicamente, em conjunto com o Tesoureiro, 

todos os pagamentos e autorizações de transferências de numerários; 

XXI - Assinar, manual ou eletronicamente, em conjunto com o Secretário, as 

Atas de todas as reuniões, sessões e assembleias realizadas pelo Templo;  

XXII - Conceder Carta Constitutiva Provisória e Definitiva para Clubes sob 

sua jurisdição, de acordo com este Estatuto; 

XXIII - Nomear interventor nos Clubes subordinados de acordo com o 

procedimento previsto neste Estatuto; 

XXIV - Não autorizar que o Templo participe, patrocine, ou exerça qualquer 

atividade que contrarie a legislação nacional, este Estatuto Social ou os 

Regulamentos do Shriners International; 

XXV - Delegar, desde que não conflitem com estas normas estatutárias e nem 

com a área de atuação das Comissões ou Clubes, qualquer das atribuições 

previstas neste artigo para os demais membros do Divã ou Nobres Shriners 

do quadro associativo, exceto o disposto nas alíneas (IV), (V), (XV), (XVI), (XVII), 

(XVIII), (XX), (XXII) e (XXIII); 

§ 2º - Chefe Rabban ou Primeiro Vice-Presidente - Dentre outras atribuições, 

lhe compete: 

I - Substituir o Potentado, assumindo as atribuições deste, em caso de 

ausência ou se o cargo ficar vago por qualquer motivo, até que uma assembleia 

geral seja convocada para o preenchimento do cargo de Potentado; 

II - Assessorar, assistir e preparar trabalhos para o Potentado sempre que 

necessário ou solicitado;  
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III - Preparar e completar, em conjunto com o Conselho Administrativo, os 

orçamentos propostos pelo Amal Shriners Temple para o ano seguinte; e 

IV - Desempenhar quaisquer outras atribuições que forem determinadas pelo 

Potentado. 

§ 3º - Assistente Rabban ou Segundo Vice-Presidente - Dentre outras 

atribuições, lhe compete: 

I - Substituir, na ordem deste título, o Chefe Rabban, ou o Potentado, na 

impossibilidade do Chefe Rabban, quando da ausência temporária de um 

deles ou na vacância de um destes cargos. Neste último caso, permanecerão 

no cargo até que seja novamente preenchido o cargo de acordo com o processo 

eleitoral previsto neste Estatuto; e 

II - Auxiliar e cumprir as determinações do Potentado e do Chefe Rabban. 

§ 4º - Sumo Sacerdote e Profeta - Dentre outras atribuições, lhe compete: 

I - Executar suas atribuições ritualísticas durante as sessões do Templo; e 

II - Desempenhar quaisquer outras atribuições que forem determinadas pelo 

Potentado. 

§ 5º - Secretário - Dentre outras atribuições, lhe compete: 

I - Manter a custódia do selo do Amal Shriners Temple e fazer observar o seu 

devido uso em documentos autênticos e oficiais do Amal Shriners Temple; 

II - Emitir notificações aos membros para comparecimento às reuniões e 

sessões; 

III - Participar e elaborar as atas de todas as sessões e reuniões do Amal 

Shriners Temple, assinando com o Potentado, e produzir relatórios para a 

Sessão Anual; 

IV - Arquivar e guardar sob sua responsabilidade todos os documentos 

recebidos e expedidos pelo Amal Shriners Temple, mantendo atualizados os 

dados dos membros do Quadro; 

V - Arquivar e manter atualizados todos os dados e documentos dos Clubes 

vinculados a este Templo; 

VI - Apresentar os livros ao auditor sempre que necessário; 

VII - Emitir relatórios sobre finanças, investimentos, associações e outros 

assuntos, especialmente na reunião anual; 

VIII - Antes de 15 de janeiro de cada ano, transmitir ao Secretário Imperial os 
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recolhimentos anuais do Amal Shriners Temple, sob a forma prescrita; 

IX - Redigir e enviar, após versão para a Língua Inglesa, todos os informes e 

relatórios previstos nas normas ou solicitados pelo Shriners International; 

X - Organizar e remeter ao Shriners International o per capita anual conforme 

valor estipulado pelo Shriners International e dos Shriners Hospitals for 

Children® de taxas da seguinte forma: 

a) 50% - antes de 31 de março; 

b) 35% - antes de 1º de junho; e 

c) 15% restantes - antes de 1º de outubro. 

XI - Remeter a quantia definida pelo Shriners International, por cada membro 

iniciado, ao Secretário Imperial, imediatamente após a cerimônia de iniciação 

para que este promova o envio do diploma de Shriners para cada nobre recém 

iniciado; 

XII - Emitir cartões de identificação do Shriners aos membros que tiverem 

esse direito; 

XIII - Inserir o selo oficial do Amal Shriners Temple e atestar os documentos 

oficiais; 

XIV - Entregar, mediante recibo, aos oficiais as joias dos cargos por ocasião 

da posse, recolhendo-as ao final do mandato; e 

XV - Executar outras tarefas previstas neste Estatuto e as que lhe forem 

solicitadas pelo Potentado, que não conflitem com as de outro cargo. 

§ 6º - Tesoureiro - Dentre outras atribuições, lhe compete: 

I - Atuar como diretor financeiro sob a supervisão e comando geral do 

Potentado; 

II - Atuar como custodiante de todos os fundos e recursos financeiros; 

III - Manter a contabilidade em dia e exata dos recursos financeiros do Amal 

Shriners Temple; 

IV - Recolher todas as contribuições dos associados, emitindo recibo de todos 

os valores recebidos; 

V - Assinar, junto com o Potentado, os cheques para retiradas de fundos, 

seguindo estritamente as deliberações do Conselho Administrativo e 

orientações do Conselho Fiscal; 

VI - Examinar os relatórios financeiros e os livros de contas do Amal Shriners 
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Temple; 

VII - Sempre que solicitado pelo Potentado, pelo Conselho Fiscal, ou para as 

reuniões, fornecer relatório das receitas e despesas atualizado desde a última 

disponibilização; 

VIII - Apresentar para a reunião anual: 

a) Relatório de declaração anual da situação financeira; e 

b) Relatório de declaração operacional anual; 

c) Qualquer outro relatório ou declaração suplementar necessária para 

divulgar a real situação financeira, a natureza e o valor atual dos ativos, os 

resultados operacionais, os rendimentos e as suas origens, do templo e de 

qualquer associação ou fundo afiliado, subsidiário ou apenso; 

IX - Apresentar seus livros e documentos à autoridade competente sempre 

que necessário; 

X - Apresentar, por meio do Potentado, trimestralmente, até o dia 10 (dez) dos 

meses de abril, julho, outubro e janeiro, balancetes, relatórios e extratos 

bancários para exame do Conselho fiscal; 

XI - Preparar ou garantir que seja preparado o arquivamento de todos os 

recolhimentos ou documentação fiscal ou financeira, cumprindo de forma 

qualificada todas as exigências legais brasileiras; 

XII - Emitir cheques, ou quaisquer ordens para pagamento das obrigações do 

Amal Shriners Temple, quaisquer somas devidas à Shriner International, ou 

outros desembolsos autorizados, observando-se o disposto no inciso XX, do 

§1º, deste artigo; 

XIII - Recolher as taxas anuais per capita e outras contribuições previstas nas 

normas para o Shriners International e Shriners Hospitals for Children®; 

XIV - Poderá participar de todas as reuniões da Comissão de Finanças e 

Auditoria, obtendo cópia de todos os registros; 

XV - Receber todos os fundos arrecadados no Amal Shriners Temple e 

depositá-los imediatamente em instituição financeira em que o Amal Shriners 

Temple mantenha conta bancária; 

XVI - Manter, com o apoio do Conselho Fiscal, a escrituração de acordo com 

os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; e 
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XVII - Executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelo Potentado, que 

não conflitem com as de outro cargo. 

§ 7º - Outros Oficiais da Tesouraria - Poderá haver outros oficiais da 

tesouraria, a ser disciplinado por regulamento, formando a “Comissão 

Financeira”. O controle financeiro deve ser exercido com transparência e 

retidão, ficando acessível ao Divã e a todos os membros, e sendo apresentado 

em relatórios e demonstrativos conforme previsto neste estatuto. 

§ 8º - Primeiro Mestre de Cerimônias - Dentre outras atribuições, lhe compete: 

I - Executar suas atribuições ritualísticas durante as sessões do Amal 

Shriners Temple; 

II - Preparar e organizar o local da sessão cerimonial de Iniciação Shriners e 

das sessões ritualísticas, de acordo com os rituais da Ordem; e 

III - Guardar, conservar e preparar os materiais e fantasias utilizados nas 

reuniões e sessões do Templo. 

§ 9º - Segundo Mestre de Cerimônias - Dentre outras atribuições, lhe compete: 

I - Substituir o Primeiro Mestre de Cerimônias nos seus impedimentos e 

ausências; 

II - Auxiliar o Primeiro Mestre de Cerimônias nos preparativos das cerimônias 

de Iniciação Shriners e das sessões ritualísticas; e 

III - Secundar e auxiliar o Primeiro Mestre de Cerimônias sempre que 

necessário. 

§ 10 - Capitão da Guarda - Dentre outras atribuições, lhe compete executar 

suas atribuições ritualísticas durante as sessões do Templo.  

§ 11 - Marechal - É auxiliar direto do Potentado na administração de todo o 

patrimônio mobiliário do Amal Shriners Temple e, dentre outras atribuições, 

lhe compete: 

I - Manter dados atualizados dos bens e apresentar relatórios sempre que 

solicitado; e 

II - Executar suas atribuições ritualísticas durante as sessões do Templo. 

§ 12 - Guarda Externo - É o auxiliar direto do Potentado na administração de 

todo o patrimônio imobiliário do Amal Shriners Temple e, dentre outras 

atribuições, lhe compete: 
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I - Manter dados e documentação atualizados dos bens e apresentar relatórios 

sempre que solicitado; e 

II - Executar suas atribuições ritualísticas durante as sessões do Templo. 

§ 13 - Diretores - Sob a direção do Potentado, os diretores promoverão a 

segunda Sessão das Cerimônias de Iniciação. 

Art. 36 - Por meio de emenda a este Estatuto, poderão ser criados novos 

cargos ou incluir novas atribuições aos cargos já existentes, sempre de acordo 

com a conformação normativa do Shriners International. 

Art. 37 - O Potentado, Chefe Rabban, Assistente Rabban, Sumo Sacerdote e 

Profeta, Guia Oriental, Tesoureiro e Secretário serão eleitos anualmente, em 

assembleia geral, e devem gozar de boa reputação no Amal Shriners Temple. 

Os demais oficiais serão nomeados pelo Potentado. 

Art. 38 - O mandato do Potentado terá duração de 1(um) ano, podendo 

concorrer à reeleição apenas por uma vez consecutiva. 

Art. 39 - Para ocupar o cargo de Potentado, além de eleito, o Nobre Shriner 

deve ter servido por um período mínimo de 01 (um) ano como Chefe Rabban 

ou 02 (dois) anos como Assistente Rabban. Este requisito pode ser afastado 

apenas por dispensa motivada do Potentado Imperial e com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias da sessão para a votação. 

Art. 40 - Para os demais cargos eletivos, permitem-se reeleições consecutivas.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

ELEIÇÕES E VOTAÇÃO 

Art. 41 - As eleições para a votação dos Oficiais serão realizadas no mês de 

dezembro e serão convocadas até o final do mês de setembro do mesmo ano, 

podendo votar todos os Nobres Shriners presentes na Assembleia Geral, e as 

cédulas utilizadas na votação devem ser custodiadas pelo prazo de 90 

(noventa) dias. 

Parágrafo Único - Considera-se válida a convocação por qualquer meio 

escrito, inclusive endereço eletrônico informado pelos Membros, ou rede social 

regularmente utilizada pelos Nobres Shriners e pelo Amal Shriners Temple, 
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pelo qual ocorrerão todas as comunicações, informações e atos de notificação, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade eventuais alterações. 

Art. 42 - Para as eleições dos oficiais do Divã, serão obedecidos, 

obrigatoriamente, os seguintes critérios:  

§ 1º - Inscrição, mediante recibo, dos candidatos na Secretaria do Amal 

Shriners Temple com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao dia do 

pleito; e 

§ 2º - Cada candidato só poderá concorrer a um único cargo. 

Art. 43 - Quando houver mais de um candidato concorrente, a votação será 

por escrutínio secreto, obrigatoriamente. 

Art. 44 - Os discursos de apresentação da candidatura deverão ocorrer por 

no máximo de 5 (cinco) minutos por candidato, não se admitindo réplica ou 

2º discurso. 

Art. 45 - A eleição do Potentado será a última realizada na Assembleia. 

Art. 46 - Cédulas que contenham qualquer rasura que possa suscitar dúvidas 

serão desconsideradas como voto válido. Os votos em branco não serão 

contados como votos válidos. 

Art. 47 - As eleições devem iniciar até às 21h00 e nenhuma outra atividade 

poderá ser realizada até a conclusão da votação. 

Art. 48 - Outros cargos poderão ser escolhidos por voto, caso previsto em 

Regulamento Interno. 

Art. 49 - O nome do candidato será aposto na base da cédula e para cada 

candidato haverá uma cédula separada. 

Art. 50 - O Conselho Administrativo poderá constituir uma Comissão de 

Pesquisa de Lideranças composta por 5 (cinco) Nobres Shriners para estudar 

a qualificação dos Nobres Shriners com o perfil ideal para os cargos eletivos, 

podendo buscar o aconselhamento do Chefe Rabban, tudo de forma a indicar 

possíveis candidatos, conforme definido em Regulamento Eleitoral. 

Art. 51 - Para a divulgação de sua qualificação para o cargo no qual pretenda 

se candidatar, o Nobre Shriner poderá imprimir, publicar e fazer circular um 

informativo sobre o seu histórico vocacional, educacional e acadêmico, e seu 

registro maçônico e de Shriner.  

§ 1º - É vedado realizar campanha favorável ou de oposição a qualquer 
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candidato para a eleição, sendo proibida a circulação por qualquer meio que 

seja de sugestão, recomendação ou oposição, especialmente se levado a efeito 

pelos Clubes Shriners, por outro Nobre Shriner ou grupo de Nobres Shriners. 

§ 2º - São vedadas despesas com presentes, favorecimentos e com a realização 

de entretenimentos patrocinados pelo candidato a cargo ou qualquer outro 

procedimento para captação de votos. 

§ 3º - Havendo violação a este artigo, o Potentado Imperial poderá suspender 

o Nobre Shriner ou os Nobres Shriners ofensores e poderá anular a eleição, 

ordenando uma nova eleição. 

§ 4º - Todos os membros serão comunicados pelo Secretário do Amal Shriners 

Temple com antecedência mínima de 01 (uma) semana sobre seus direitos e 

deveres para a votação. 

Art. 52 - Não sendo possível a realização da votação na reunião anual por 

motivo de força maior ou caso fortuito, o Potentado designará nova Assembleia 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 53 - São hipóteses de vacância do cargo a morte, renúncia, suspensão 

ou expulsão.  Para os Oficiais eleitos que sejam julgados física ou mentalmente 

incapacitados, ou pelo cometimento de crime, ou por qualquer infração penal 

ou civil que envolva torpeza moral, serão afastados por decisão monocrática 

do Potentado, que nomeará substituto temporário, ou pela Assembleia 

convocada pelo Chefe Rabban, quando envolver o Potentado.  

Art. 54 - Para um cargo em vacância será nomeado um substituto temporário 

pelo Potentado até ser preenchido, em até 60 (sessenta) dias, designando-se 

uma Assembleia para a respectiva eleição.  

§ 1º - Os cargos de nomeação que ficarem vagos devem ser preenchidos em 

até 60 (sessenta) dias do ocorrido. 

§ 2º - Um Nobre Shriner não é obrigado a aceitar a nomeação ou a se 

candidatar para eleição para qualquer cargo. 

§ 3º - No caso da nomeação temporária prevista no Caput, e não havendo 

tempo suficiente para convocação de eleição especial, o Potentado nomeará 

um substituto e essa nomeação deverá ser comunicada ao Secretário Imperial 

com antecedência mínima de até às 09h00 do 5º dia anterior à abertura da 

Sessão Imperial do Shriners International para que o Representante seja 
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aprovado. 

§4º - O resultado de qualquer eleição será imediatamente comunicado ao 

Secretário Imperial, elaborando-se o relatório de eleição. 

 

 

CAPÍTULO IX 

POSSE DO CARGO DE OFICIAL 

Art. 55 - Para a posse no cargo de oficial, o Nobre Shriner deve proceder ao 

seguinte juramento: 

"Eu (nome completo) prometo e juro solenemente que farei fielmente, e na 

melhor das minhas capacidades, cumprir os deveres do cargo oficial para o 

qual eu fui eleito, e que eu estarei estritamente em conformidade com os 

requisitos da lei do Shrine e dos estatutos do meu templo." 

§ 1º - Para a posse no cargo de Potentado, o Nobre Shriner deve proceder ao 

seguinte juramento e concordar publicamente com os seguintes deveres: 

- VÓS SOBRE SUA HONRA SOLENEMENTE JURAIS: 

“Que fará seus melhores esforços para promover a verdadeira felicidade do 

seus irmãos Nobres Shriners ? 

Que se esforçará para promover o bem geral da Ordem e observar a solenidade 

das cerimônias com profundo respeito e reverência? 

Que não reconhecerá ou terá relações com qualquer templo que não funcione 

de acordo com a autoridade constitucional reconhecida pelo Shriners 

International? 

Que sempre manterá e apoiará a autoridade do Shriners International, e 

reforçará a obediência à lei do Shrine? 

Que se submete a todos esses deveres e promete observar e praticá-los 

fielmente?” 

Resposta: “Eu Juro” 

§ 2º - A posse efetiva nos cargos ocorrerá no dia 1º de janeiro seguinte às 

eleições, devendo a cerimônia pública ocorrer preferencialmente no mês de 

janeiro. Esta Cerimônia seguirá o ritual previsto pelo Shriners International. 
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CAPÍTULO X 

ÓRGÃOS DO TEMPLO 

Art. 56 - A Administração do Amal Shriners Temple está composta pelos 

seguintes órgãos:  

§ 1º - Assembleia Geral de Associados; 

§ 2º - Conselho Administrativo; 

§ 3º - Conselho Fiscal; 

§ 4º - Comissões; e 

§ 5º - Assessorias. 

Art. 57 - É vedado o exercício simultâneo de cargos nos órgãos da 

Administração do Amal Shriners Temple. 

 

 

CAPÍTULO XI 

ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 58 - A Assembleia Geral dos Nobres Shriners é o poder soberano e órgão 

máximo do Amal Shriners Temple e será constituída pelos associados Efetivos 

em dia com suas contribuições pecuniárias, observando-se que: 

§ 1º - As reuniões ordinárias realizar-se-ão trimestralmente, a primeira no 

primeiro semestre, para apuração do balanço do ano anterior, e a segunda no 

segundo semestre, para as eleições, de acordo com o presente Estatuto, 

podendo considerar outros assuntos estabelecidos no Edital de Convocação; 

§ 2º - As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Potentado, pelo 

Conselho Fiscal, pelo substituto do Potentado nos casos previstos neste 

Estatuto, por petição de um grupo de pelo menos 50 (cinquenta) Nobres 

Shriners Efetivos com direito a voto ou 10% (dez por cento) do efetivo total  de 

membros se inferior a 500 (quinhentos); 

§ 3º - A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Secretário por 

qualquer meio de comunicação escrito e que disponha de comprovação de 

recebimento pelos Nobres Shriners e deverá ocorrer até 15 (quinze) dias úteis 

de antecedência da data prevista para sua realização; e 

§ 4º - Somente poderão ser tratados na Assembleia os assuntos para os quais 

foi convocada. 
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§ 5º - Para as deliberações é exigido o voto concorde da maioria simples 

dos presentes à Assembleia ou maioria qualificada se exigida neste 

Estatuto (quórum de aprovação), não podendo deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos Membros Efetivos (quórum de 

instalação). 

§ 6º - A Assembleia Geral do Amal será presidida pelo Potentado ou, na 

sua falta ou impedimento, por um dos Vice-Presidentes. 

Art. 59 - Compete a Assembleia Geral: 

§ 1º - Apreciar as contas e balanços anuais do exercício financeiro findo; 

§ 2º - Realizar eleições do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal; 

§ 3º - Decidir pela exoneração ou permanência no cargo dos oficiais do Divã 

elegíveis ou Membros do Conselho Fiscal que tenham recebido pena de 

suspensão e, se necessário, escolha do substituto; 

§ 4º - Decidir pela exclusão do quadro associativo dos oficiais do Divã elegíveis 

ou Membros do Conselho Fiscal que tenham recebido parecer nesse sentido 

pela Comissão Disciplinar e, se necessário, escolha do substituto; 

§ 5º - Autorizar convênios com instituições cujos objetivos colimem com os do 

Amal Shriners Temple, contratos de prestação continuada, aquisição, 

alienação e gravames de imóveis, e contratação de empréstimos; 

§ 6º - Definir o valor da Contribuição Anual dos associados; 

§ 7º - Promover alterações estatutárias e regimentais; e 

§ 8º - Dissolver o Amal Shriners Temple, determinando a destinação do seu 

patrimônio. 

Art. 60 - Alteração Estatutária - O presente Estatuto poderá ser reformado 

parcial ou integralmente após 12 (doze) meses de sua aprovação, desde que 

as alterações tenham a aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 

Membros com direito a voto, presentes à Assembleia Geral especialmente 

convocada para esse fim, conforme já mencionado no artigo 7º deste Estatuto. 

§ 1º - A votação será nominal. 

§ 2º - Deverá constar na Ata da Assembleia, em caso de não unanimidade de 

votos, a relação nominal da minoria vencida. 
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§ 3º - O Regimento Interno será aprovado pela maioria dos presentes com 

direito a voto em Assembleia Geral, e com este quórum poderá ser reformado 

parcial ou integralmente. 

Art. 61 - As disposições deste Estatuto e seu Regimento Interno poderão ser 

complementados por outros atos normativos expedidos pelo Potentado e 

divulgados pelo Secretário para conhecimento geral dos Nobres. 

 

 

CAPÍTULO XII 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. 62 - O Conselho Administrativo, coletivamente denominado Divã, é 

formado pelos Oficiais mencionados no Capítulo VII.  

Art. 63 - Compete ao Conselho Administrativo: 

§ 1º - Administrar com zelo e denodo o Templo; 

§ 2º - Fixar a política institucional do Amal Shriners Temple; 

§ 3º - Elaborar proposta de alteração deste Estatuto Social para exame e 

deliberação pela Assembleia Geral; 

§ 4º - Elaborar proposta de alteração do Regimento Interno do Templo para 

exame e deliberação pela Assembleia Geral; 

§ 5º - Elaborar proposta orçamentária do Templo para o período de gestão 

para a qual foi eleito; 

§ 6º - Preparar prestação de contas financeiras trimestrais e anuais para 

apreciação do Conselho Fiscal; 

§ 7º - Zelar para que todas as reuniões ou sessões sejam gravadas e/ou 

registradas em ata em termos precisos, levando-se ao conhecimento de todos 

os membros os assuntos essenciais, especialmente os relacionados aos 

Shriners Hospitals for Children®. 

§ 8º - Informar qualquer proposta de alteração dos orçamentos e seus motivos, 

numa reunião especialmente convocada para este fim; 

§ 9º - Preparar e consolidar, ao final da gestão, relatório pormenorizado das 

atividades realizadas, da situação do quadro associativo, do patrimônio e dos 

atendimentos às crianças. 
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Art. 64 - O Conselho Administrativo deverá elaborar orçamentos operacional 

e de capital, e estabelecer condições para a sua execução. 

Art. 65 - O Divã deve gerir os interesses do Amal Shriners Temple, agindo 

como órgão fiscalizador para impedir que qualquer Membro do Amal Shriner 

Temple se conduza com abuso de poder, abandono de funções ou qualquer 

outra conduta que contrarie a boa reputação do Amal Shriners Temple ou do 

Shriners International, ou, ainda, qualquer infração ao presente Estatuto. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

CONSELHO FISCAL E AUDITORIA 

Art. 66 - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) Conselheiros Efetivos 

e por 2 (dois) Conselheiros Suplentes, observando-se que: 

§ 1º - O Conselheiro Efetivo com maior idade presidirá o Conselho Fiscal, 

dirigindo suas reuniões e coordenando seus trabalhos; e 

§ 2º - Os Conselheiros Suplentes poderão participar e ter voz em todas as 

reuniões do Conselho Fiscal, mas só ocuparão o cargo, executarão as funções 

de Conselheiro Efetivo e votarão na ausência destes, sendo o de maior idade 

primeiro. 

Art. 67 - O mandato dos Conselheiros será de 1 (um) ano, coincidindo com o 

ano fiscal civil, tendo início sempre no dia 1º de janeiro. 

Art. 68 - São admitidas reeleições dos membros do Conselho Fiscal para 

novos mandatos, desde que não exceda a 3 (três) mandatos sucessivos. 

Art. 69 - O Potentado poderá participar e ter voz nas reuniões do Conselho 

Fiscal, sem direito a voto. 

Art. 70 - Qualquer Membro do Amal Shriners Temple poderá assistir às 

reuniões do Conselho Fiscal, sem direito a voz ou voto. 

Art. 71 - O Conselho Fiscal reunir-se-á obrigatoriamente uma vez por 

trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer 

Conselheiro ou pelo Potentado. 

Art. 72 - Compete ao Conselho Fiscal: 

§ 1º - Requerer, quando necessário, a qualquer Membro que o mantenha, as 

informações necessárias para o desempenho do seu mister; 
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§ 2º - Examinar a qualquer tempo as contas e documentos financeiros e, se 

necessário, emitindo parecer e decidindo pela aprovação ou rejeição; 

§ 3º - Emitir parecer sobre os relatórios, balancetes trimestrais, balanço anual 

e contas do Amal Shriners Temple, devolvendo ao Divã ou submetendo a 

Assembleia Geral: 

I - O prazo para exame e emissão de parecer dos balancetes trimestrais e 

balanço anual será de no máximo 30 (trinta) dias; e 

II - O Divã terá o prazo de 15 (quinze) dias para sanar ou justificar as 

pendências apontadas no parecer do Conselho Fiscal e este terá prazo de 15 

(quinze) dias para emitir parecer final. 

§ 4º - Alertar, a qualquer tempo, o Divã quanto a fatos ou situações que sejam 

ou venham a se constituir em desvios das finalidades do Amal Shriners 

Temple; 

§ 5º - Acompanhar a execução orçamentária do Amal Shriners Temple, 

cientificando o Divã de todos os atos e procedimentos utilizados e 

impropriedades encontradas;  

§ 6º - Aprovar a contratação de auditoria independente escolhida pelo 

Conselho Administrativo; 

§ 7º - Rever o plano de auditoria anual com o Auditor contratado, revisar seu 

relatório anual e informações financeiras intermediárias: 

I - A auditoria deve ser realizada a cada exercício anual em data definida pelo 

Divã; 

II - A auditoria deve conter um relatório escrito com as demonstrações 

financeiras anexas e um relatório de conclusão final, com recomendações 

sobre o controle interno e externo, ou uma declaração de que não há 

recomendações; 

III - A auditoria deve ser realizada de acordo com os padrões de auditoria 

aplicáveis no Brasil; 

IV - O relatório de auditoria deve ser divulgado por qualquer meio a todos os 

Membros com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da Assembleia, 

incluindo os demonstrativos financeiros anexos; 

V - Uma cópia integral do relatório de auditoria será encaminhada ao Conselho 

Fiscal pelo Conselho Administrativo;  
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VI - O relatório de auditoria abrange também as operações financeiras e fiscais 

das relações entre o Amal Shriners Temple ou Clubes Shriners; 

§ 8º - Emitir parecer sobre aceitação de doações, com ou sem encargos, bem 

como sobre aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do Amal 

Shriners Temple; e 

§ 9º - Manifestar-se, quando solicitado pelo Potentado, sobre qualquer 

assunto financeiro ou contábil. 

Art. 73 - Até o último dia útil do mês de janeiro, o Potentado apresentará, 

para exame do Conselho Fiscal, a prestação de contas anual referente ao 

exercício fiscal anterior, que, após parecer, na forma deste Estatuto, a 

remeterá para a Assembleia Geral para deliberação. 

Art. 74 - A prestação de contas conterá:  

I - Carta de apresentação;  

II - Recibo de entrega;  

III - Dados cadastrais;  

IV - Informações sobre a Gestão;  

V - Demonstrativos financeiros; 

VI - Cópia integral do relatório de auditoria independente; e 

VII - Fontes de recursos. 

Art. 75 - A Carta de apresentação e o recibo de entrega deverão ser assinados 

pelo Potentado e pelo Contador/Tesoureiro responsável. 

Art. 76 - Os dispositivos deste capítulo são aplicáveis aos recursos públicos 

recebidos com o Setor Público. O Amal Shriners Temple cumprirá 

irrestritamente com o seu dever de transparência, através da publicação de 

suas contas operacionais e financeiras nos meios exigidos pela legislação 

aplicável, em sítio eletrônico ou outros meios convencionais eficazes de 

publicação, acessível a todo cidadão, divulgando todos os relatórios das 

atividades e demonstrações financeiras apurados em auditoria, ao 

encerramento do exercício do ano fiscal, incluindo-se a apresentação das 

Certidões Negativas de débitos com o INSS e FGTS e outros tributos. 

Art. 77 - Ao receber recursos públicos para o cumprimento do objeto social 

desta Ordem, o plano de trabalho a ser realizado ficará sujeito a realização de 

auditoria externa, para as apurações cabíveis frente à destinação das verbas 
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púbicas, na forma exigida pelo artigo 70 da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Art. 78 - O Conselho Administrativo deve colocar à disposição dos membros 

na Assembleia, ou em qualquer reunião declarada para orçamento, os 

seguintes documentos:  

§ 1º - Cópia da última auditoria disponível ou relatórios fiscais e financeiros;  

§ 2º - A declaração das atividades do ano anterior, mostrando em colunas 

paralelas os itens do orçamento e os gastos reais a elas relacionados;  

§ 3º - A posição financeira do Amal Shriners Temple no final do exercício 

anterior; e 

§ 4º - A demonstração dos fluxos de caixa do Amal Shriners Temple.   

 

 

CAPÍTULO XIV 

COMISSÕES 

Art. 79 - São permanentes as seguintes Comissões vinculadas ao Conselho 

Administrativo: 

§ 1º - Comissão de Orçamento; 

§ 2º - Comissão de Avaliação Médica; 

§ 3º - Comissão de Levantamento de Fundos; 

§ 4º - Comissão de Atividades;  

§ 5º - Comissão de Publicidade; e 

§ 6º - Comissão de Reclamações e de Julgamento. 

Art. 80 - O Potentado, ouvido o Divã, poderá, a qualquer tempo, criar 

Comissões Especiais para a execução de atividades ou projetos de interesse 

do Templo, que serão extintas quando exauridos seus objetos; 

Art. 81 - As Comissões serão compostas por, no mínimo, 3 membros, todos 

nomeados pelo Potentado, que também designará seu presidente, tudo em 

sessão anual. As atribuições de cada Comissão serão definidas por atos 

normativos da sua criação.   

Art. 82 - A maioria dos membros de uma Comissão constitui o quórum de 

aprovação das matérias que serão submetidas à deliberação. 
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Art. 83 - Os Presidentes das Comissões podem atuar isoladamente em relação 

à Comissão durante o recesso do Amal Shriners Temple. No entanto, em 

Assembleia, a Comissão deve atuar em conjunto. 

Art. 84 - Todos os relatórios das Comissões devem ser confeccionados por 

escrito ao Potentado. As ações e/ou recomendações das Comissões pendentes 

não devem ser divulgadas ou discutidas com pessoas que não fazem parte da 

Comissão, exceto com autorização por escrito da Comissão. 

Art. 85 - O Potentado poderá instituir assessorias, composto pelos Nobres 

Shriners, do seu cargo ou do Divã ou das Comissões, de acordo as 

necessidades ou complexidade de determinado tema ou situação. 

 

 

CAPÍTULO XV 

REUNIÕES E CERIMÔNIAS 

Art. 86 - O encontro de Membros para tratar de assuntos da Ordem quando 

sua finalidade for administrativa será denominado de “Reunião”. Quando a 

finalidade for ritualística será denominado de “Cerimônia, Sessão ou Sessão 

Cerimonial”. 

Art. 87 - As Reuniões poderão ser gerais, quando todos os Membros poderão 

participar, ou do Divã, quando participarão somente os oficiais do Divã e 

convidados. Poderão ser ordinárias, quando previamente agendadas, ou 

extraordinárias quando convocadas em caráter de urgência. 

Art. 88 - Salvo as hipóteses de substituição previstas neste Estatuto, os 

Oficiais devem comparecer pessoalmente às Reuniões e Sessões. O Nobre 

Shriner com direito a voto pode se fazer representar em qualquer Reunião por 

outro Membro, que deverá apresentar no início da Reunião procuração com 

os devidos poderes do Nobre Shriner representado. A procuração ficará retida 

junto da Ata e demais documentos de trabalho. 

Art. 89 - As Reuniões e Sessões serão realizadas na Língua Portuguesa. No 

caso de visitantes do Divã Imperial ou representante do Potentado Imperial 

que não compreenda o português, se buscará o auxílio de um intérprete ou 

por meio de tradução simultânea dependendo da ocasião. 
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Art. 90 - As Reuniões Gerais Ordinárias ocorrerão pelo menos uma vez a cada 

trimestre do ano civil. 

Art. 91 - As Reuniões do Divã serão mensais, podendo coincidir com as do 

Amal Shriners Temple, e a maioria dos Oficiais do Divã constituirá o quorum 

para aprovação da matéria de sua competência.  

Art. 92 - A primeira reunião é a Reunião Geral Anual, quando serão 

empossados os oficiais, de acordo com o art. 66, §2º, e será realizada, 

necessariamente, no local estipulado pelo Amal Shriners Temple.   

Art. 93 - O quórum de instalação para qualquer Reunião geral, devidamente 

convocada, será de 07 (sete) membros, incluindo pelo menos 3 (três) oficiais 

do Divã, preferencialmente o Potentado, o Chefe Rabban e o Assistente 

Rabban. 

Art. 94 - Determinados assuntos somente poderão ser discutidos no 

município sede do Amal Shriners Temple, tais como: 

I - Localização do Templo; 

II - Alteração do Estatuto; 

III - Aprovação e alteração de Orçamento; e 

IV - Discussão sobre contribuições e taxas. 

Art. 95 - A participação deste Templo em outras Reuniões, especiais ou 

anuais, dependerão de dispensa especial do Potentado Imperial. 

Art. 96 - As Sessões Cerimoniais podem ser convocadas pelo Potentado a 

qualquer momento.  

Art. 97 - Para as Sessões, os cargos deverão estar ocupados no mínimo por 3 

(três) dos titulares, sendo pelo menos um desses três ou o Potentado ou o 

Chefe Rabban ou o Rabban Assistente. 

Parágrafo Único - O local onde se realizarão as Reuniões e Cerimônias devem 

respeitar as seguintes determinações: 

I - A Cerimônia de Iniciação poderá ocorrer em qualquer local da Circunscrição 

exclusiva do Amal Shriners Temple, desde que não seja discutido nenhum 

outro assunto. Havendo outros assuntos, a Reunião deve necessariamente 

ocorrer nas dependências do Amal Shriners Temple; 

II - Caso se instale uma circunscrição concorrente entre o Amal Shriners 

Temple e outros Templos, as Sessões Cerimoniais somente poderão ocorrer no 
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local determinado pelo Amal Shriners Temple, exceto se, com o consentimento 

por escrito dos templos concorrentes ou afetados, obtiver-se do Potentado 

Imperial dispensa para a realização da Cerimônia de Iniciação em qualquer 

local sob a circunscrição concorrente; 

III - O Amal Shriners Temple poderá realizar Sessão Cerimonial em outro 

território, estado ou país onde não haja qualquer outra circunscrição ou 

inexista qualquer templo, com autorização especial do Potentado Imperial; 

IV - O Amal Shriners Temple poderá realizar Sessões Cerimoniais em outros 

locais sob a circunscrição de outro templo, a depender da obtenção do 

consentimento por escrito do templo afetado em sua circunscrição. 

Art. 98 - As Reuniões especiais podem ser convocadas pelo Potentado a 

qualquer momento, devendo os membros ser notificados sobre local, horário 

e assunto a ser tratado, com antecedência mínima de 1 (uma) semana. Nessa 

hipótese, nenhum outro assunto que não esteja designado na notificação 

poderá ser tratado nessa reunião. O Potentado poderá notificar os membros 

presentes na reunião para a realização de outra reunião a ser realizada, 

indicando desde logo o local, data e hora, para a discussão de determinado 

assunto suscitado nas deliberações. 

Art. 99 - O Amal Shriners Temple não realizará encontros aos domingos, seja 

para reunião de negócios, seja para cerimoniais, exceto se convocada pelo 

Potentado Imperial, notificando os Membros com antecedência de 15 (quinze) 

dias. 

Art. 100 - As Reuniões e Sessões devem ser realizadas de acordo com a 

conformação abaixo:  

§ 1º - O Potentado deve abrir e presidir todas as reuniões e sessões do Amal 

Shriners Temple; 

§ 2º - O Chefe Rabban deve presidir na ausência do Potentado; 

§ 3º - Na ausência do Potentado e do Chefe Rabban, o Assistente Rabban deve 

presidir; 

§ 4º - Na ausência do Potentado, Chefe Rabban ou Assistente Rabban, o 

Membro que já exerceu o cargo de Potentado ou, na falta deste, quem tenha 

exercido o cargo de Presidente quando esta associação ainda se encntrava na 

categoria de Clube;  
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§ 5º - Qualquer poder ou atribuição não designada por este estatuto, ou pelo 

regimento do Amal Shriners Temple aos oficiais, serão poderes ou atribuições 

reservadas para qualquer membro do Amal Shriners Temple designados ou 

nomeados. 

Art. 101 - Em sessão cerimonial realizado pelo Templo em um Clube 

vinculado ao Amal Shriners Temple, o Potentado poderá nomear um membro 

para conduzir a sessão.  

Art. 102 - No caso de reuniões, sessões e eventos dos Clubes integrantes do 

Amal Shriners Temple, o Potentado, se presente, poderá delegar ao respectivo 

Presidente a condução dos trabalhos, permanecendo, no entanto, na 

presidência destes. 

Art. 103 - O uso do Fez é exigido como uniforme para todas as reuniões, 

sessões e eventos sociais do Templo, exceto quando dispensado pelo 

Potentado. 

 

 

CAPITULO XVI 

INFRAÇÃO, DISCIPLINA E RECURSO 

Art. 104 - O descumprimento de qualquer disposição deste Estatuto, de seu 

regimento, de atos normativos e deliberações dos Oficiais e dos Regulamentos 

do Shriners International, ou por conduta imprópria contra a Ordem, o Nobre 

Shriner será submetido a procedimento disciplinar instaurado pela Comissão 

de Reclamações, e ficará sujeito, de acordo com a natureza da infração, às 

seguintes penalidades: 

§ 1º - Repreensão; 

§ 2º - Censura; 

§ 3º - Suspensão; e 

§ 4º - Exclusão. 

Art. 105 - A pena de repreensão será cominada verbalmente pelo Potentado, 

observado o procedimento previsto neste capítulo, sempre que à infração não 

for expressamente aplicável penalidade mais grave, devendo ser registrada no 

cadastro do Membro repreendido especificando os motivos qua a ensejaram. 

Art. 106 - Incorrerá na pena de censura o Membro que: 
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§ 1º - Reincidir em infração já punida com repreensão; 

§ 2º - Atentar, por ação ou omissão, contra o conceito público do Amal 

Shriners Temple; 

§ 3º - Promover discórdia entre os Membros ou atentar contra a disciplina 

social; 

§ 4º - Fazer declarações infundadas ou de má-fé para denegrir a honra de 

outro Membro; 

§ 5º - Portar-se ou externar-se de modo ofensivo ao decoro social; 

§ 6º - Não respeitar qualquer membro do Divã, do Imperial Divã, das diretorias 

dos Clubes, e de qualquer Nobre Shriner quando no exercício de funções do 

Amal Shriners Temple, ou qualquer membro de delegação nacional ou 

estrangeira; 

§ 7º - Manifestar-se em nome do Amal Shriners Temple sem estar para isso 

autorizado; 

§ 8º - Extrapolar culposamente o exercício de suas funções; 

§ 9º - Não gerir com zelo patrimônio do Amal Shriners Temple que esteja sob 

sua guarda. 

Art. 107 - Incorrerá na pena de suspensão o Membro que: 

§ 1º - Reincidir em infração já punida com censura; 

§ 2º - Atentar, por ação ou omissão, de forma considerada grave, contra a 

imagem pública do Templo; 

§ 3º - Promover discórdia entre os Membros causando-lhes prejuízos material 

ou imaterial; 

§ 4º - Atentar contra a disciplina social ofendendo, de qualquer modo, pessoas 

presentes no local dos fatos; 

§ 5º - Fazer declarações falsas ou de má-fé, em proposta de admissão de 

Shriner; 

§ 6º - Portar-se ou externar-se, de forma considerada grave, ofensivamente ao 

decoro social; 

§ 7º - Não respeitar qualquer membro do Divã, do Imperial Divã, das diretorias 

dos Clubes, e de qualquer Nobre Shriner quando no exercício de funções do 

Amal Shriners Temple, ou qualquer membro de delegação nacional ou 

estrangeira, de forma considerada grave; 
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§ 8º - Agir indevidamente de modo causando prejuízo ao Amal Shriners 

Temple ou Shriners International; 

§ 9º - Deixar de cumprir as obrigações do cargo ou atribuições recebidas ou 

protelá-las culposamente; e 

§ 10 - Não pagar a anuidade ou não saldar outros débitos em até 90 (noventa) 

dias após o respectivo vencimento; 

Art. 108 - Incorrerá na pena de exclusão o Membro que: 

§ 1º - For condenado por sentença criminal transitada em julgado, por crime 

doloso, ou, se culposo, seja considerado inidôneo para permanecer no quadro 

social; 

§ 2º - Reincidir em infração já punida com a pena de suspensão; 

§ 3º - Suspenso, nos termos do § 10 do artigo 112 deste instrumento, não 

saldar o débito no prazo de 1 (um) ano a contar da data da suspensão; 

§ 4º - Deixar de indenizar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, prejuízos 

por ele causados ou por seus dependentes ou convidados; 

§ 5º - Deixar de cumprir as obrigações do cargo ou atribuições recebidas ou 

protelá-las dolosamente. 

§ 6º - Faltar as suas obrigações e/ou reuniões nos termos previstos neste 

Estatuto. 

Art. 109 - Qualquer Nobre Shriner reclamante poderá dirigir ao Potentado 

uma reclamação por escrito, assinada e datada, relatando de forma 

pormenorizada uma acusação contra a conduta de outro Nobre Shriner que 

tenha praticado qualquer ato de violação à Ordem. 

Art. 110 - Qualquer processo disciplinar contra um Nobre Shriner somente 

poderá ocorrer dentro do prazo de 2 (dois) anos a contar da data do fato. Em 

caso de condenação criminal ou processo judicial que desabone a qualidade 

moral do Nobre Shriner, o prazo para a instauração do processo disciplinar 

decai para 1 (um) ano. 

Art. 111 - A Comissão de Reclamações apurará os fatos denunciados pelo 

Nobre reclamante e apresentará parecer pelo arquivamento, ou com sugestão 

de penalidade, ao Potentado, que decidirá motivadamente. 

Parágrafo Único - A Comissão de Reclamações será composta por 5 (cinco) 

Nobres Shriners imparciais, nomeados pelo Potentado, preferencialmente 
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Nobres Shriners que já foram Potentado ou Presidente quando esta associação 

ainda se encontrava na categoria de Clube, ficando incumbidos do dever de 

investigar minuciosamente uma Reclamação. 

Art. 112 - A Comissão de Julgamento será responsável pela instrução e 

decisão sobre o fato apurado. O Potentado formulará uma lista composta por 

9 (nove) Nobres Shriners, dentre os quais serão selecionados para a Comissão 

de Julgamento 5 (cinco) dentre estes Nobres Shriners. 

Art. 113 - O Nobre Shriner que representa o Amal Shriners Temple na 

Comissão de Julgamento é o Promotor. 

Art. 114 - A Comissão de Julgamento e o Promotor devem ser imparciais, 

sendo-lhes vedado:  

§ 1º - Ter conhecimento direto dos atos ou condutas descritos na Reclamação;  

§ 2º - Ter formado uma opinião quanto ao mérito da queixa ou Reclamação; e 

§ 3º - Ter contato direto com o Nobre Shriner acusado, nem com o Nobre 

Shriner reclamante, e nem com qualquer testemunha, e tampouco estar a eles 

intimamente ligado por qualquer relação que possa influir no julgamento justo 

da questão. 

Art. 115 - A testemunha poderá ser qualquer pessoa que tenha conhecimento 

do fato, Nobre Shriner ou não, convidada a prestar o seu depoimento sobre o 

fato. 

Art. 116 - O procedimento obedecerá ao seguinte: 

§ 1º - O Nobre Shriner reclamante deverá denunciar por escrito os fatos, 

indicando a natureza e o caráter de sua reclamação e descrevendo de forma 

pormenorizada a acusação; deve assinar e datar sua reclamação, entregando 

ao Potentado dentro do prazo assinalado no Art. 115 deste Capítulo; 

§ 2º - O Potentado informará ao Potentado Imperial da reclamação, 

remetendo-lhe uma cópia; deve igualmente notificar o Nobre Shriner acusado, 

juntamente com uma cópia da Reclamação; e encaminhar a reclamação à 

Comissão de Reclamações; 

§ 3º - O Nobre Shriner reclamante e o Nobre Shriner acusado poderão se 

manifestar perante a Comissão de Reclamações, oportunidade em que o Nobre 

Shriner reclamante, querendo, poderá retirar a sua Reclamação, desistindo 

dela antes da Declaração de “Provável Existência do Fato”, proferida pela 
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Comissão de Reclamações. Nesse caso, extingue-se a Reclamação, de modo 

que a Comissão homologará a desistência; 

§ 4º - Não sendo desfeita a acusação, a Comissão de Reclamações deve se 

pronunciar se recebe ou não a reclamação; e de tudo produzirá relatório a ser 

entregue ao Potentado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da decisão de 

recebimento ou do parecer de arquivamento; 

§ 5º - O relatório expedido pela Comissão de Reclamações deve estar assinado 

pelo quórum que votou a favor em maioria, e também deverá ser entregue 

cópia ao Reclamante e ao Acusado; 

§ 6º - O Potentado, recebendo o parecer de arquivamento, poderá determinar 

o arquivamento da reclamação, caso em que o Nobre Shriner reclamante 

poderá recorrer por escrito da decisão de arquivamento para a Comissão de 

Julgamento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da decisão 

pelo Secretário do Amal Shriners Temple; 

§ 7º - É irrecorrível a decisão da Comissão de Julgamento que venha a ratificar 

a decisão de arquivamento do Potentado; 

§ 8º - Diante do relatório e da decisão de recebimento da reclamação, a que 

se refere o parágrafo 4º, o Potentado imediatamente encaminhará ao 

Assistente Rabban, que fará relatório em linguagem clara e concisa assinando 

a Reclamação em nome do Amal Shriners Temple; encaminhando-se cópias 

para o Secretário do Amal Shriners Temple, que o arquivará, ao Nobre Shriner 

reclamante, Nobre Shriner acusado e ao Potentado; 

§ 9º - Em caso de o Assistente Rabban não puder funcionar por lhe faltar 

imparcialidade, o Potentado nomeará qualquer Nobre Shriner imparcial para 

cumprir o disposto no parágrafo anterior; 

§ 10 - Após a declaração de recebimento da reclamação, o Potentado formará 

uma lista, em que constarão 09 (nove) Nobres Shriners e marcará a data do 

julgamento, dentro de prazo não inferior a 15 (quinze) e não superior a 30 

(trinta) dias, a contar da formação da lista. Por decisão fundamentada, o 

Potentado poderá estender este prazo por no máximo mais 30 (trinta) dias; 

§ 11 - Assim que concluídas as nomeações para a lista de Julgadores e para 

a Comissão de Julgamento, a identidade dos Nobres Shriners nomeados será 

divulgada ao Nobre Shriner reclamante e ao Nobre Shriner acusado por 
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notificação escrita, a partir do qual nenhum deles ou quem os represente 

poderá ter qualquer espécie de contato com estes Nobres Shriners nomeados, 

e assim reciprocamente, até o Julgamento; 

§ 12 - O Nobre Shriner que for desqualificado para formar a lista de 

Julgadores ou a Comissão de Reclamações, ou a Comissão de Julgamento, 

deverá ser substituído por qualquer Nobre Shriner imparcial a ser nomeado 

pelo Potentado; 

§ 13 - O Nobre Shriner nomeado que não for desqualificado fica obrigado a 

servir, sob pena de cometimento de desobediência e sujeito a procedimento 

disciplinar; 

§ 14 - Sendo o Potentado desqualificado, virá em seu lugar o Chefe Rabban, 

e, sendo ele desqualificado, o Oficial de cargo mais elevado na hierarquia; não 

havendo nenhum qualificado, o Potentado poderá nomear qualquer Nobre 

Shriner qualificado; 

§ 15 - O Secretário deverá notificar o Nobre Shriner acusado no último 

endereço por ele informado para o Amal Shriners Temple, por correspondência 

com aviso de recebimento ou pessoalmente por um Nobre Shriner 

compromissado, sobre o local, data e horário do julgamento. Nestas hipóteses, 

haverá presunção de que o Nobre Shriner acusado ficou ciente; 

§ 16 - O Assistente Rabban deve processar a acusação, podendo constituir, 

em nome do Amal Shriners Temple, um promotor para a apresentação da 

acusação. Ao Nobre Shriner acusado também é facultada a constituição de 

advogado para a sua defesa. Em ambos os casos, o advogado deve ser um 

Nobre Shriner capacitado no ofício; 

§ 17 - Ao Nobre Shriner acusado é facultado apresentar as suas razões por 

escrito em até 5 (cinco) dias antes da data do julgamento; e 

§ 18 - O Amal Shriners Temple e o Nobre Shriner acusado podem convocar 

testemunhas e deverão dirigir os pedidos ao Secretário para que proceda à 

Notificação via correio, certificado no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da 

data do julgamento. 

Art. 117 - O Julgamento ocorrerá da seguinte forma: 

§ 1º - Na sessão de julgamento, o Promotor terá o direito de desclassificar 2 

(dois) dos Nobres Shriners constantes da lista de Julgadores. Em seguida, 
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oportunizará o mesmo direito ao Nobre Shriner acusado, para a eliminação de 

mais 2 (dois) Nobres Shriners, restando o número de 5 (cinco) Nobres Shriners 

que formarão a Comissão de Julgamento; 

§ 2º - Caso não haja nenhuma exclusão a fazer, a composição da Comissão 

de Julgamento se fará por sorteio; 

§ 3º - O Nobre Shriner acusado ou o Promotor podem contestar a eliminação 

adversa, provando a imparcialidade do Nobre Shriner eliminado. O Potentado 

instaurará o incidente de eliminação e, em caso de exclusão de mais de 4 

(quatro) Nobres Shriners, deverá nomear outro Nobre Shriner Imparcial para 

o encargo; 

§ 4º - A Comissão de Julgamento nomeará um de seus membros para 

Presidente, que conduzirá todos os trabalhos, podendo se representar por um 

Advogado ou jurista gabaritado, que prestará, as expensas do Amal Shriners 

Temple, assessoria sobre questões processuais legais; 

§ 5º - O Presidente tomará os juramentos das testemunhas Nobres Shriners, 

sob o juramento da Ordem, e o juramento das testemunhas que não forem 

Nobres Shriners serão tomados por outro Oficial qualificado para tanto; 

§ 6º - O depoimento das testemunhas e a sessão de julgamento poderão ser 

gravados por qualquer meio de tecnologia de captação audiovisual e para que 

seja mantida nos arquivos do Amal Shriners Temple; 

§ 7º - Qualquer Nobre Shriner poderá presenciar a sessão de julgamento, mas, 

o Amal Shriners Temple fica desobrigado de divulgar a todos sobre o teor do 

julgamento. A votação da Comissão de Julgamento sobre a condenação ou 

absolvição, culpa ou reparação do dano, será secreta; 

§ 8º - A Comissão de Julgamento apreciará todas as provas do Amal Shriners 

Temple e do Nobre Shriner acusado, ouvirá as alegações das partes, ou de 

seus advogados, e desvinculados de qualquer formalidade técnica ou regra 

técnica das provas, conduzirá a deliberação sobre condenação ou absolvição; 

§ 9º - Confirmada a culpa do Nobre Shriner acusado, ser-lhe-á aplicada uma 

das penas previstas acima, e serão observadas, nas hipóteses de censura, 

suspensão e exclusão, a gravidade da infração, as condições pessoais do 

Membro e sua repercussão no âmbito social, devendo ser anotada no cadastro 

do Nobre Shriner e gravado no WEBFEZ (Sistema mundial de gerenciamento 
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do Shriners International); 

§ 10 - A decisão será tomada pelo quórum da maioria dos Membros da 

Comissão de Julgamento, que emitirá relatório a ser assinado pelos votantes 

vencedores e fechado imediatamente, sendo entregue ao Potentado, que o 

abrirá e lerá. Se houver condenação, estará consolidada a partir deste ato; e 

§ 11 - Em sendo aplicada a pena de suspensão ou exclusão a um oficial do 

Divã ou Membro de Comissão ou qualquer ocupante de cargo ou atribuição 

“ad nutum”, será efeito obrigatório da condenação a demissão do cargo, 

comissão ou atribuição para o qual tenha sido nomeado. 

Art. 118 - Se o investigado/acusado for o Potentado, sua atuação no processo 

administrativo disciplinar será substituída pela do Chefe Rabban; se este 

também estiver sendo investigado/acusado, caberá ao Rabban Assistente; se 

este também estiver sendo investigado/acusado; caberá ao Secretário; e, se 

todos eles foram investigados/acusados, caberá à Assembleia Geral nomear 

um representante que realizará os atos previstos ao Potentado.   

Art. 119 - O Amal Shriners Temple, o Nobre Shriner acusado ou o Nobre 

Shriner reclamante podem recorrer do julgamento para o Shriners 

International.  

§ 1º - O prazo será de 30 (trinta) dias e o recurso deverá ser encaminhado ao 

Secretário Imperial. O Amal Shriners Temple encaminhará todo o material de 

gravação da sessão de julgamento, todas as provas e a documentação 

completa do processo disciplinar ao Secretário Imperial ao menos 30 (trinta) 

dias antes da Sessão Imperial do Shriners International. Este Secretário 

Imperial, segundo o estatuto do Shriners International, encaminhará toda a 

documentação do recurso ao Comitê de Reclamações e Apelação do Shriners 

International. 

§ 2º - A parte recorrente deve custear as despesas com transcrição e tradução 

para o Inglês e das cópias em mídias acessíveis e todo o custo de 

encaminhamento do apelo, exceto se o Potentado verificar que é carente de 

recursos financeiros, caso em que o Amal Shriners Temple poderá custeá-las. 

§ 3º - O Nobre Shriner condenado em suspensão por prazo indeterminado 

poderá solicitar a sua reabilitação após decorrido 1 (um) ano a contar do 

julgamento final. A solicitação será por escrito ao Amal Shriners Temple, que 
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será apreciada em assembleia, dando-se ciência antecipada de 15 (quinze) 

dias aos Nobres Shriners. Se obtiver votos favoráveis de no mínimo 2/3, 

considerar-se-á reabilitado. Se não obtiver este quórum favorável, somente 

poderá formular nova reabilitação após 1 (um) ano da decisão denegatória de 

reabilitação. 

§ 4º - O Nobre Shriner que receber a pena de expulsão não pode ser 

reintegrado, mas poderá se candidatar novamente para membro do Amal 

Shriners Temple, submetendo-se ao procedimento de iniciação. Se pretender 

se candidatar em outro templo, terá de obter antes a renúncia (“demit”) do 

Amal Shriners Temple, que será votada por maioria de votos dos membros 

presentes em assembleia. 

§ 5º - O Nobre Shriner poderá apelar, em 30 (trinta) dias a contar da 

publicação da decisão denegatória de renúncia, a fim de se candidatar a outro 

Templo. O recurso será protocolado perante o secretário do Amal Shriners 

Temple, que, junto com cópia da respectiva decisão, enviará ao Comitê de 

Reclamações e Apelação do Shriners International. 

Art. 120 - Qualquer Nobre Shriner, ou grupo de Nobres Shriners, que 

alegarem estar prejudicados por uma ordem disciplinar do Potentado, poderá 

impugná-la apresentando as suas razões por escrito ao Secretário do Amal 

Shriners Temple no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da ordem. 

Por decisão fundamentada, o Secretário poderá estender este prazo por mais 

30 (trinta) dias. 

§ 1º - Recebido o recurso, o Secretário do Amal Shriners Temple remeterá uma 

cópia deste, juntamente com uma cópia da comunicação disciplinar e com 

relatório do Potentado, em linguagem simples e concisa, sobre os motivos de 

emissão da ordem, ao Comitê de Reclamações e Apelação do Shriners 

International; 

§ 2º - As despesas do Comitê de Reclamações e Apelação serão pagas pelo 

Amal Shriners Temple. Exceto as despesas do Nobre Shriner, que somente 

poderão ser cobertas mediante autorização do Comitê; 
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CAPÍTULO XVII 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Art. 121 - Irmandade - os Shriners são irmãos e compartilham credo, metas 

e valores comuns. 

Art. 122 - São crenças dos Shriners: 

§ 1º - Acreditamos em Deus e que Ele criou o homem para servir os seus 

propósitos, entre os quais o serviço aos outros em seu nome; 

§ 2º - Acreditamos que cuidar dos menos afortunados, especialmente das 

crianças que sofrem de queimaduras e doenças incapacitantes, é a nossa 

chamada institucional; 

§ 3º - Somos patriotas, cada um disposto a servir seu país com fidelidade e 

coragem. Apreciamos a independência sob a lei e a liberdade com 

responsabilidade; 

§ 4º - Honramos a família e respeitamos nossos pais, esposas e filhos. 

Devemos incutir nos nossos filhos os princípios deste credo e a herança a 

partir da qual ele emana; 

§ 5º - Como indivíduos, nos comprometemos com a integridade, virtude e 

nobreza de caráter. Nossas intenções serão honrosas, nossas relações serão 

confiáveis e nossos espíritos perdoarão uns aos outros; 

§ 6º - Como irmãos nós oferecemos afeição e respeito fraternos. Juntos, nos 

apoiaremos mutuamente na adesão a este credo para que nós e nossas 

comunidades sejamos melhores por nossa fraternidade e princípios; e 

§ 7º - Como Shriners, nos esforçamos para atender às necessidades dos 

outros, especialmente as crianças que não podem se ajudar. Acreditamos que 

os Shriners Hospitals for Children® são a maior filantropia do mundo e 

convidamos todos para apoiar seus “hospitais de misericórdia” com espírito, 

tempo, talento e meios. 

Art. 123 - Os objetivos da Ordem são puramente fraternos e filantrópicos. 

Art. 124 - São valores do Amal Shriners Temple: 

§ 1º - O Amal Shriners Temple é uma organização distintamente privada e 

opera sem fins lucrativos; 

§ 2º - Seus membros apreciam seu direito à privacidade, liberdade de 

associação expressiva e liberdade de associação íntima; 
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§ 3º - Seus membros têm controle sobre a governança interna da Ordem; e 

§ 4º - A adesão à Ordem não pode ser usada para fins comerciais, políticos ou 

sectários. 

Art. 125 - Os Nobres Shriners devem ser convidados e selecionados a partir 

de candidatos que acreditam no credo, metas e valores da Ordem. Essas 

crenças comuns promoverão a harmonia em nossos assuntos internos e em 

todos os nossos compromissos. 

Art. 126 - Todos os Nobres Shriners devem respeitar os princípios da Ordem 

conforme estabelecido nas seções anteriores deste Capítulo. 

Art. 127 - Código de Ética - Os oficiais do Amal Shriners Temple, e todos os 

que podem vir a ser eleitos ou nomeados para cargos de autoridade, devem 

fielmente cumprir a responsabilidade que lhes foram conferidas. 

Parágrafo único - As disposições deste Estatuto e seu Regimento Interno 

serão complementadas, obrigatoriamente, por um programa de “compliance” 

que atenda os preceitos estabelecidos na Lei nº 12.846/2013, no Decreto 

8.420/15, bem como nos regulamentos da Ordem, além de outros 

documentos expedidos e divulgados para conhecimento geral pelos Membros 

competentes do Amal Shriners Temple. 

 

 

CAPÍTULO XVIII 

ORÇAMENTO E RECEITAS 

Art. 128 - O Amal Shriners Temple adotará orçamento anual elaborado de 

acordo com o Plano de Contas prescrito pelo Shriners International que será 

votado na primeira Reunião Anual, com constituição de fundos para a 

realização das finalidades especificadas no orçamento operacional. 

Art. 129 - O Chefe Rabban eleito, em conjunto com o Tesoureiro e 

sobdiretrizes do Potentado, preparará o orçamento anual para o exercício 

seguinte até o dia 31 de dezembro, em tempo hábil para que possa ser 

divulgado e levado à apreciação na primeira reunião ordinária do ano, ou em 

outra reunião declarada para esta finalidade, devendo ser votado 

obrigatoriamente antes do primeiro dia de março. Eventuais alterações do 

Orçamento somente serão adotadas mediante discussão e votação na reunião.  
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Art. 130 - Caso a reunião tenha duração de mais de um dia, o assunto do 

orçamento será discutido no dia anterior ao seu último dia, a menos que outro 

momento seja determinado.  

Art. 131 - Constituem receitas do Amal Shriners Temple: 

§ 1º - As provenientes de seus bens e valores patrimoniais e de outras 

instituições em seu favor; 

§ 2º - As contribuições e pagamentos efetuados pelos seus Membros Efetivos, 

colaboradores e apoiadores, por outras pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, nacionais ou estrangeiras, ou por qualquer outra 

entidade; 

§ 3º - Os auxílios e as subvenções do Poder Público; 

§ 4º - Rendas provenientes da prestação de serviços; e 

§ 5º - Outras receitas. 

Art. 132 - O Tesoureiro informará aos Membros Efetivos até o final do mês de 

fevereiro, por correspondência eletrônica, o valor da contribuição anual e 

formas de pagamento, enviando-lhes os respectivos documentos de cobrança. 

Art. 133 - Todas as taxas e contribuições abaixo descritas neste capítulo terão 

seus valores definidos pelo Divã, e deverão ser aprovadas por maioria simples 

na primeira reunião ordinária do ano. 

Parágrafo único - O regimento preverá casos de isenção de alguma taxa ou 

contribuição, além do estabelecido neste Estatuto, bem como o parcelamento 

em caso de débito pendente há mais de um ano.  

Art. 134 - O candidato a ingresso no quadro de membros do Amal Shriners 

Temple só será iniciado após adimplir integralmente a Taxa de Iniciação 

devida. 

§ 1º - A taxa de iniciação não sofrerá qualquer desconto e não será 

reembolsada em qualquer hipótese ao Nobre Shriner iniciado, salvo se não se 

apresentar para a iniciação.  

§ 2º - As alterações da Taxa de Iniciação somente ocorrerão após deliberação 

em reunião convocada especialmente para este fim, com ciência antecipada 

aos Nobres Shriners e aprovadas pelo voto de 2/3 dos presentes. 
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Art. 135 - A Contribuição Anual é devida por todos os Nobres Shriners, 

inclusive os iniciados durante o ano, não devendo ser paga antes do dia 1º de 

janeiro.  

§ 1º - Estão isentos desta contribuição os membros vitalícios. 

§ 2º - Os membros associados, afiliados ou restaurados durante o ano pagarão 

a contribuição anual com as seguintes reduções proporcionais: 

I - De 1º de janeiro a 31 de março, valor integral; 

II - De 1º de abril a 30 de junho, 75% do valor integral; 

III - De 1º de julho a 30 de setembro, 50% do valor integral; e 

IV - De 1º de outubro a 31 de dezembro, 25% do valor integral. 

§ 4º - Os membros que residam distante do Amal Shriners Temple poderão ter 

redução da contribuição definida em regimento. 

§ 5º - As alterações da contribuição anual somente terão eficácia após 

aprovação em assembleia pelo voto favorável de 2/3 dos presentes. 

Art. 136 - A contribuição Hospitalar para os Shriners Hospitals for Children® 

é devida por todos os Nobres, sem exceção. 

§ 1º - O fundo arrecadado será calculado “per capita” a partir de 1º de janeiro 

de cada ano e será repassado ao Tesoureiro Imperial nas seguintes proporções: 

I - Até 31 de março, 50% do valor total; 

II - Até 1º de junho, 35% do valor total; e 

III - Até 1º de outubro, 15% do valor total. 

§ 2º - Os Nobres iniciados ou reabilitados até 1º de outubro devem pagar a 

contribuição hospitalar isenta de qualquer redução proporcional e será 

repassada ao Tesoureiro Imperial ao final do mês em que foi recebida pelo Amal 

Shriners Temple. 

§ 3º - A contribuição hospitalar não será devida pelos Nobres iniciados ou 

reabilitados entre 1º de novembro a 31 de dezembro. 

§ 4º - Crédito: O Amal Shriners Temple poderá deduzir de seu repasse ao 

Shriners International, à título de contribuição hospitalar, todas as 

contribuições dos Nobres Shriners que não pagaram em decorrência de morte 

ou suspensão; 
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§ 5º - O Amal Shriners Temple não se obrigará no repasse da contribuição 

hospitalar de Nobre reabilitado e que tenha sido suspenso por falta de 

pagamento; 

§ 6º - O Amal Shriners Temple recolherá todas as contribuições hospitalares 

não pagas pelo Nobre reabilitado e que tenha sido suspenso por falta de 

pagamento pela 2ª vez, antes de reabilitar este membro e remeter ao Tesoureiro 

Imperial; e 

§ 7º - A contribuição hospitalar é um fundo fiduciário, em que os Nobres 

Shriners podem contribuir com outras quantias espontaneamente. Este fundo 

será destacado dos demais fundos e devem ser repassados ao Shriners 

International em separado. 

Art. 137 - O pagamento tardio, após as datas dos vencimentos prescritas 

acima, poderá sujeitar ao acréscimo de multa a ser estipulada pelo Shriners 

International. 

Art. 138 - Os membros do Amal Shriners Temple poderão aderir ao título de 

Contribuinte Permanente para os Shriners Hospitals for Children®, recebendo 

um certificado correspondente e com regime específico de contribuição. Este 

membro ficará isento das contribuições hospitalares ordinárias e terá sua 

isenção registrada no WEBFEZ (sistema mundial de gestão do Shriners 

International). Todas as contribuições pagas por este Nobre serão repassadas 

ao Tesoureiro Imperial. 

Art. 139 - Toda pessoa, sendo um Nobre Shriner ou não, pode adquirir o 

Certificado de Subscrição Voluntária para os Shriners Hospitals for Children®, 

pagando pela quantia correspondente. O Membro que tiver o certificado de 

Subscrição Voluntária, mesmo antes de se tornar um associado, poderá pagar 

a diferença de custo para a aquisição do Certificado de Contribuinte 

Permanente para os Shriners Hospitals for Children®, ficando isento das 

contribuições hospitalares. 

Parágrafo Único - Todas as quantias recebidas para os Shriners Hospitals for 

Children® deverão ser repassadas ao Tesoureiro Imperial. 

Art. 140 - Os Membros Vitalícios ficam isentos da contribuição anual e 

adquirirão essa condição por:  

§ 1º - Mérito - pela execução de um serviço meritório; 
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§ 2º - Longevidade - após pagar suas contribuições por prazo não inferior a 35 

(trinta e cinco) anos. 

§ 3º - Pagamento antecipado de cota:  

I - Nobre Shriner com idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos de idade - 

valor único mínimo equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da contribuição 

anual; e 

II - Nobre Shriner com idade superior a 65 anos - valor único mínimo 

equivalente a 10 (dez) vezes o valor da contribuição anual. 

§ 4º - Os valores das cotas antecipadas dos membros vitalícios serão 

patrimônio ativo perpétuo do Amal Shriners Temple, mantidos em separado 

dos valores ordinários e deverão ser investidos prudentemente. Apenas seus 

rendimentos (frutos) poderão ser usados para os custos operacionais do Amal 

Shriners Temple e somente após o falecimento desse membro o valor 

correspondente à quantia por ele paga poderá ser transferido para outras 

destinações. 

Art. 141 - O Nobre Shriner iniciado pagará para a emissão de seu diploma. 

Art. 142 - A pedido do interessado e após parecer do Conselho Fiscal, poderá 

o Potentado submeter à votação por maioria simples, em reunião ordinária, a 

remissão de dívida contraída perante o Amal Shriners de um membro em 

especial;  

Art. 143 - Uma cópia do orçamento anual deverá ser encaminhada ao 

Secretário Imperial para arquivamento no prazo de 30 (trinta) dias após a sua 

adoção.  

Art. 144 - Não serão restituídas quaisquer quantias aos Nobres Shriner que 

deixarem de fazer parte do quadro do Amal Shriners Temple. 

Art. 145 - Nos contratos ou convênios celebrados com entes públicos, Federal, 

Estadual ou Municipal, além da fiel observação dos princípios que regem a 

Administração Pública, todo recurso recebido será mantido e administrado 

separadamente dos outros valores para o fiel cumprimento dos desideratos da 

Administração Pública, especialmente a publicidade e o objeto filantrópico 

desta associação. 
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CAPÍTULO XIX 

PROGRAMAS DE OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 

Art.146 - Qualquer programa que envolva a constituição de obrigações de 

longo prazo, como para a construções, edificações ou adições para uso dos 

membros ou associações filiadas, deverão ser submetidas ao Potentado 

Imperial para aprovação.  

Parágrafo Único - Entende-se, na hipótese, por programa de longo prazo 

aquele que envolva a constituição de obrigação de pagar de prazo superior a 1 

(um) ano. 

Art. 147 - O patrimônio do Amal Shriners Temple é constituído por: 

§ 1º - Doações, auxílios, subvenções e legados que venha a receber; e 

§ 2º - Bens e direitos obtidos por aquisição regular. 

Art. 148 - O patrimônio será destinado exclusivamente à consecução de suas 

finalidades, permitidas, porém, para obtenção de outras receitas, sua 

vinculação, arrendamento, aluguel ou alienação, observadas as exigências 

legais e as determinações expressas deste Estatuto; 

Art. 149 - A cessão de bens do Templo em comodato, a sua alienação ou 

permuta, a obtenção de empréstimos financeiros, com garantia real ou não, 

ou a gravação de ônus sobre seus imóveis dependerá, sempre, com as 

justificativas técnicas, de prévia aprovação da Assembleia Geral, com 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos Nobres Shriners Presentes. 

 

 

CAPÍTULO XX 

SEGURO 

Art. 150 - Ao Amal Shriners Temple é facultada a contratação de seguro para 

a preservação de seus fundos, bens ou propriedades, contra perdas 

decorrentes de apropriações indevidas ou outras causas. 

§ 1º - O Potentado nomeará uma Comissão Consultiva de Seguros, composta 

por 4 (quatro) membros, dos quais 3 (três) deverão possuir qualificação e 

conhecimento na contratação de seguro de propriedade e de acidente, e o 

quarto membro será o procurador do Amal Shriners Temple. 
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§ 2º - Amal Shriners Temple promoverá a contratação de apólice de seguro 

apropriada contra acidentes e incêndio, e de conformidade com as políticas do 

Shriners International. 

§ 3º - O Potentado e o Secretário do Amal Shriners Temple serão responsáveis 

para que o seguro contratado corresponda à política de indenizações e 

responsabilidades. 

§ 4º - O Amal Shriners Temple poderá constituir um fundo ou contratar seguro 

para promover benefícios para a viúva ou família dos membros falecidos.  

 

 

CAPÍTULO XXI 

RESPONSABILIDADE DO AMAL SHRINERS TEMPLE, MEMBROS E 

ASSOCIADOS 

Art. 151 - O Amal Shriners Temple não tem nenhum vínculo com as ações de 

Clubes ou outros Templos Shriners, visto não constituir objeto social destas 

organizações uma finalidade econômica. Não há entre estas organizações a 

formação de grupo econômico para fins de responsabilidade por créditos 

trabalhistas. O Amal Shriners Temple não responde por eventuais créditos 

trabalhistas decorrentes das relações de trabalho firmadas por outros 

Templos, Clubes ou sociedades de fato coligadas pelos objetivos filantrópicos 

comuns do Shriners International. 

Art. 152 - Nenhum Nobre Shriner poderá assumir despesas em nome do Amal 

Shriners Temple sem que tenha sido prévia e expressamente autorizado. 

Art. 153 - O Nobre Shriner que, no exercício de algum direito ou dever, ou 

atribuição de cargo estabelecido por este Estatuto ou regimento do Amal 

Shriners Temple, vier a ocasionar danos materiais a terceiro, sofrerá a sanção 

interna, conforme determinar este Estatuto, e o Amal Shriners Temple buscará 

satisfazer a obrigação em face do terceiro de boa-fé. 

Art. 154 - Se, na hipótese do artigo anterior, em processo administrativo 

disciplinar, ficar caraterizado que o Nobre Shriner agiu de má-fé, o Amal 

Shriners Temple agirá em regresso contra o Nobre Shriner a fim de reparar o 

prejuízo suportado se o Amal Shriners Temple vier a indenizar ou satisfazer o 

crédito de terceiro. 
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Art. 155 - Partindo-se do pressuposto de que nenhum Nobre Shriner pode 

vincular o Amal Shriners Temple sem a autorização prevista no art. 157 deste 

Estatuto, se, descumprindo este dispositivo, vier o Membro a assumir 

obrigações perante terceiros, segundo as regras deste Estatuto, o Amal 

Shriners Temple não responderá em face do terceiro, caso a obrigação 

contraída seja completamente estranha ao seu objeto social, ou se por meio de 

prova, ou por força das circunstâncias, ficar comprovado que o terceiro era ou 

poderia ser conhecedor do impedimento ou restrição que pesava sobre a 

regularidade dos atos do Nobre Shriner. 

Art. 156 - Se um Nobre Shriner, agindo com legitimidade e no exercício regular 

de direito ou atribuição funcional previsto neste Estatuto, causar danos a 

terceiros, e vir a responder pessoalmente, ficará a salvo, sendo integralmente 

indenizado pelo Amal Shriners Temple.  

Art. 157 - Em todas as hipóteses anteriores, poderá ser exonerado de 

responsabilidade perante o Amal Shriners Temple o Nobre Shriner que, ainda 

que tenha agido contrariando as disposições deste Estatuto, estiver diante de 

condição emergencial ou caso fortuito ou de força maior, com o objetivo de 

evitar um mal maior para o Amal Shriners Temple. Nesta hipótese, o caso será 

submetido à Comissão de Reclamação e Julgamento para apurar se estão 

presentes os requisitos deste artigo. 

 

 

CAPÍTULO XXII 

EMPREGADOS 

Art. 158 - O Amal Shriners Temple poderá contratar empregados ou 

prestadores de serviços autônomos, particularmente para as atividades que 

dependem de inscrição em conselho de classe e que não forem exercidas por 

Membros do quadro associativo, observando-se: 

I - O efetivo, destinação e as atribuições dos empregados ou prestadores de 

serviços deverão ser aprovados em Assembleia Geral; 

II - As contratações deverão observar fielmente todos os requisitos legais; e 

III - As contratações e demissões deverão ser aprovadas, individual e 

antecipadamente, em reunião ordinária do Templo, e apreciadas pelo 
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Conselho Fiscal, a “posteriori”, quanto aos requisitos legais e estatutários. 

 

 

CAPÍTULO XXIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 159 - É vedado o uso de nome ou imagem de qualquer indivíduo desta 

Ordem em homenagem, seja sobre edificação, qualquer construção, criação, 

evento ou operação do Amal Shriners Temple, a fim de memorizar este 

indivíduo por qualquer feito. 

Art. 160 - Nenhuma pessoa que não faça parte da Ordem Shriners 

International poderá participar das sessões cerimoniais ou reuniões, exceto 

por autorização escrita do Potentado, limitando-se a sua participação para o 

ato previamente definido na autorização. 

Art. 161 - É vedada a participação de qualquer membro do Amal Shriners 

Temple em qualquer atividade considerada ilícita pela lei brasileira, 

especialmente agindo em nome do Amal Shriners Temple, ou em razão da 

qualidade de Nobre Shriner. 

Art. 162 - É vedado o uso do nome Shriner, ou qualquer variação dele, bem 

como sinal ou símbolo da Ordem, para publicidade em meios de comunicação 

de massa, sem prévia autorização. 

Art. 163 - Não serão permitidas a captação de recursos mobiliários, 

imobiliários, valores em espécie ou outros bens para a construção, 

lançamento, manutenção ou operações nos Shriners Hospitals for Children®, 

ou projetos semelhantes, sem prévio consentimento por escrito do Conselho 

Administrativo do Shriners International. 

Art. 164 - Qualquer alusão imoral, vulgar ou obscena empregada em 

cerimônias no Amal Shriners Temple são proibidas e devem ser coibidas pelo 

Potentado, sujeitando o Nobre Shriner a processo administrativo disciplinar. 

Art. 165 - Fica vedada a aparição pública de Nobre Shriner ou candidato em 

trajes da Ordem, especialmente praticando atos contrários à Lei Shriner. 

Art. 166 - Não haverá filmagem, gravação de imagem ou áudio por qualquer 

meio sem o prévio consentimento do Potentado por escrito, e, caso ocorra, será 
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propriedade do Amal Shriners Temple, podendo apenas ser acessada por 

Nobres Shriners. 

Art.167 - Esta Associação não tem qualquer finalidade econômica, sendo 

estranho ao seu objeto social comprar, vender, ou de qualquer forma alienar, 

hipotecar imóveis, edificar dentre outras operações sobre o patrimônio que 

não sejam destinados ao cumprimento de sua própria finalidade. Não haverá 

acréscimo patrimonial de seus representantes ou associados em razão do 

exercício das finalidades deste estatuto. 

Art.168 - Nenhuma parte de seus ativos reverterá em benefício de seus 

associados, pessoalmente, exceto para o cumprimento de obrigações por 

serviços efetivamente prestados. 

Art. 169 - Em caso de dissolução, após o cumprimento de todas as obrigações 

pecuniárias desta Associação, havendo saldo, o seu capital ou patrimônio 

líquido terá destinação de acordo com as determinações do Shriners 

International. 

 

 

São Paulo, 4 de agosto de 2018 
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