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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
REGIÃO MISSIONÁRIA DO NORDESTE – REMNE
Leis 10.406/2002 de 10.01.2002; 10.825 de 22.12.2003 e 11.127 de
29.06.2005

DA CONSTITUIÇÃO
Art. 1º. A ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA – REGIÃO MISSIONÁRIA DO
NORDESTE - REMNE, organização religiosa de fins não econômicos, constituída de acordo com
as leis vigentes no país e com a Constituição da Igreja Metodista, conforme Ata de Constituição
datada de 6 de maio de 2000, registrada sob nº 480499, em 15 de dezembro de 2000, no 1º
Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas – 1º RTD, em Recife/PE, é a unidade administrativa
regional da Igreja Metodista, que agrega sob sua jurisdição as igrejas locais, congregações e
pontos missionários órgãos e também instituições regionais que possuem personalidade jurídica
própria, conforme distribuição territorial aprovada pelo Concílio Geral da mesma Igreja, e que tem,
como pessoa jurídica instituidora e principal, a Associação da Igreja Metodista – CNPJ 33.749.946/
0001-04, regida por estatuto próprio.
DA DENOMINAÇÃO
Art.

2º.

A

entidade

assim

constituída,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

número

04.201.556/0001-05, denomina-se ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA – REGIÃO
MISSIONÁRIA DO NORDESTE - REMNE, neste estatuto designada simplesmente de AIM –
REMNE.
§ 1º -

A AIM – REMNE é resultado do desdobramento e individualização das regiões

eclesiásticas da Igreja Metodista com vias a uma administração própria de cada uma delas, regidas
por um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, também
regionalizado.
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§ 2º -Sistema Metodista é o conjunto de igrejas – de cada uma das seis regiões
eclesiásticas e de cada uma das regiões missionárias – e das instituições de ensino, assistência
social e outras que, embora regida por estatutos próprios, têm a Associação da Igreja Metodista
como sua instituidora.
§ 3º - A AIM – REMNE, para fins deste estatuto é delimitada pela área geográfica que
compreende os seguintes Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.
DA SEDE E FORO
Art. 3º. A sede e foro da AIM – REMNE é na rua Desembargador Góis Cavalcante, 331, Bairro
Parnamirim, CEP 52.060/140, na cidade de Recife, estado de Pernambuco.

DA DURAÇÃO
Art. 4º. O prazo de duração da AIM – REMNE é por tempo indeterminado.

DAS FINALIDADES E PRERROGATIVAS
Art. 5º. A AIM – REMNE, tem como finalidades, manter e orientar a administração patrimonial e
econômica das igrejas e instituições locais sob sua jurisdição, à luz do Plano para a Vida e a
Missão da Igreja Metodista – PVMI, que consiste em levar a palavra e os ensinamentos de Nosso
Senhor Jesus Cristo a todos os seres humanos, fundamentada nas Santas Escrituras, independente
de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa.

Art. 6º. São prerrogativas da AIM – REMNE:
I)

administrar a sede regional, as igrejas, instituições e órgãos a ela jurisdicionados,

e, através dos mesmos,
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II) ministrar ensino bíblico-religioso, serviços de ação comunitária, filantrópica e
beneficente;
III) realizar cultos públicos a Deus;
IV) prestar serviços de mensagens, sermões, palestras, através de todos os meios de
comunicação disponíveis, como os púlpitos das igrejas, ao ar livre, programas de rádio,
televisão, via internet e telemarketing, edição de jornais, livros, revistas, atendimento
pastoral com aconselhamento e orações por telefone, além de outros;
V) criar e orientar a criação de igrejas, congregações, pontos missionários, órgãos e
instituições de ação social e de ensino em todos os graus e níveis, federações de
grupos societários locais e outros;
VI) obedecer e prezar pelo cumprimento das doutrinas da Igreja Metodista;
VII) prestar assistência às igrejas, órgãos e instituições da sua jurisdição;
VIII) promover e aplicar os princípios da fraternidade cristã;
IX) levar a palavra e os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo a todos os seres
humanos, fundamentada nas Santas Escrituras, independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa;
X) adquirir, manter, conservar e orientar a administração patrimonial e econômica
regional e das igrejas, instituições, congregações, pontos missionários e órgãos a ela
jurisdicionados, bem como usar, manter e conservar bens imóveis, móveis,
equipamentos, semoventes, veículos e outros valores necessários ao cumprimento do
Plano de Vida e Missão da Igreja Metodista aprovado pelo seu Concílio Geral.

DA ORGANIZAÇÃO
Art. 7º. Integram a Associação da Igreja Metodista – Região Missionária do Nordeste – AIMREMNE, todas as igrejas locais, congregações, pontos missionários, instituições e órgãos sob sua
jurisdição, compreendendo eclesiasticamente, a área geográfica delimitada no §3º do art. 2º,
deste estatuto.
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DA DIREÇÃO
Art. 8º. O órgão máximo da AIM – REMNE, no âmbito da sua Região Missionária do Nordeste, é o
Concílio Regional e goza de funções deliberativas e administrativas.
§ 1º - O Concílio Regional da AIM-REMNE, ao qual estão ligadas todas as igrejas locais,
instituições e órgãos regionais, tem seu funcionamento determinado pelos Cânones da Igreja
Metodista.
§ 2º -O Concílio Regional se reúne, sob a presidência de seu/sua Bispo/Bispa, previamente
designado/a pelo Colégio Episcopal, ordinariamente a cada dois anos e extraordinariamente
sempre que necessário.
§ 3º - O concílio Regional, em conformidade com o determinado nos Cânones da Igreja
Metodista, é composto por:
I) presbíteros/as ativos/as;
II) pastores/as, com nomeação episcopal;
III) diáconos e diaconisas, com nomeação episcopal;
IV) pastores/as suplentes, com nomeação episcopal;
V) delegados/as eleitos/as pelas Igrejas Locais, na proporção de um/a para 500
membros e, no máximo, dois/duas para Igrejas Locais com número de membros
superior a este;
VI) Presidente do Conselho Diretor de cada instituição regional ou seu/sua
substituto/a legal;
VII) presidentes das Federações de Grupos Societários;
VIII) Conselheiro/a Regional de Juvenis e Coordenador/a Regional do Departamento
Regional de Trabalho com Crianças;
IX) presbíteros/as inativos/as, sem direito a voto;
X) pastores/as suplentes inativos/as sem direito a voto;
XI) membros da COREAM, sem direito a voto, salvo se delegados/as eleitos.
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§ 4º - A filiação, permanência, saída ou reestruturação das igrejas locais, órgãos e
instituições sob a jurisdição da AIM - REMNE, será sempre objeto de decisões por parte do Concilio
Regional;
§ 5º - A admissão de igreja local, órgão ou instituição no rol do Concilio Regional, sob a
jurisdição da AIM – REMNE, se dá via de requerimento, quando preencher todas as condições e
formalidades prescritas nos Cânones da Igreja Metodista.
§ 6º - A exclusão ou baixa de igrejas locais ou órgãos sob a jurisdição da AIM - REMNE, se
houver, somente o será por justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito
de defesa e de recurso, segundo as Normas Eclesiásticas previstas nos Cânones da Igreja
Metodista e dos princípios legais em vigor.
§ 7º - As igrejas locais são representadas no órgão máximo da AIM – REMNE, seu Concílio
Regional, por seus membros clérigos (pastores/as e presbíteros/as) e leigos eleitos para este fim,
conforme prescreve art. 8º § 3º, deste Estatuto; e os órgãos e instituições regionais, por
seus/suas diretores/as ou coordenadores/as, tudo conforme determinado nos Cânones da Igreja
Metodista.
Art. 9º. A AIM – REMNE é dirigida pelo Concílio Regional e, no interregno de suas reuniões, é
administrada pela Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, que pode deliberar sobre
todos os assuntos de competência daquele, inclusive no que diz respeito a transações imobiliárias,
segundo regulamentação própria aprovada pelo citado concílio, desde que não conflite com
decisão anterior nem exija voto qualificado do Concílio Regional.
§ 1º - A Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, atendendo convocação
episcopal, reúne-se ordinariamente a cada seis meses e extraordinariamente sempre que
necessário, e é constituída do/a seu/sua presidente, que é o/a Bispo/ Bispa eleito/a pelo Concílio
Geral, mais 3 (três) presbíteros/as e 4 (quatro) membros não clérigos, todos/as estes/as eleitos/as
pelo Concílio Regional, podendo ser reeleitos/as por mais um mandato.
§ 2º - O mandato do Bispo/Bispa presidente da Coordenação Regional de Ação Missionária
– COREAM, é de 5 (cinco) anos, a contar do período determinado pelo Concílio Geral que o/a
elegeu, e o mandato dos demais componentes é de 2 (dois) anos, a contar do encerramento do
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Concílio Regional que o/a elegeu até o término do seguinte, observadas, as disposições dos artigos
110, § 4º, e 233, III dos Cânones/2007.
§ 3º - Na ausência do/a presidente, assumirá a presidência da Coordenação Regional de
Ação Missionária - COREAM, temporariamente, o/a presbítero/a mais idoso que faz parte da
mesma, sendo que, na falta deste/a, a responsabilidade é do/a Bispo/ Bispa presidente do Colégio
Episcopal da Igreja Metodista.
§ 4º - Os membros da Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, não
respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações sociais da AIM – REMNE
§ 5º - Os membros da Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM, para o
desempenho das suas funções no referido órgão, não são remunerados por qualquer forma e a
AIM – REMNE, não distribui lucros, bonificações, dividendos ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.

DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 10º. A AIM-REMNE dispõe de uma Secretaria Executiva e de uma Tesouraria, ambas
subordinadas à Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM.
§ 1° - O/A Secretário/a Executivo/a Regional e o/a Tesoureiro/a Regional da AIM-REMNE,
são nomeados pela Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, ficando a ela
subordinados, tudo conforme Cânones da Igreja Metodista, podendo exercer suas funções em
forma de dedicação voluntária, ou contratados com ou sem vínculo empregatício, ambos os cargos
com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2º - O/A Secretário/a Executivo/a Regional representa, individualmente, a AIM-REMNE
civil, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, devendo constituir procuradores/as, designando,
dentre estes, os/as tesoureiros/as das igrejas locais nas procurações, podendo substabelecê-los
com todos os seus poderes, ou parte deles, observado disposto no parágrafo seguinte.
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§ 3º - Todos/as os/as procuradores/as substabelecidos/as pelo/a Secretário/a Executivo/a
Regional somente poderão substabelecer a outrem poderes exclusivos para a contratação de
advogados, com a cláusula “ad judicia”.
§ 4º - Nas ausências e nos impedimentos do/a Secretário/a Executivo/a Regional, a
COREAM – Coordenação Regional de Ação Missionária, representada pelo/a seu/sua presidente,
outorga procuração temporária a um/a substituto/a, que terá os mesmos poderes daquele/a até o
seu retorno, ou nova eleição.
DO PATRIMÔNIO
Art. 11. Constituem bens de propriedade da AIM - REMNE, os móveis, semoventes, veículos,
equipamentos, ações, títulos de crédito e outros valores, patrimônio esse adquirido por compra,
troca, doação e legado, destinado ao seu próprio uso e de suas igrejas, instituições e órgãos
regionais, para realização dos seus objetivos.
§ 1º Os bens imóveis adquiridos pela AIM - REMNE, bem como pelas igrejas locais, órgãos
e instituições regionais com personalidade jurídica própria a ela jurisdicionados, por compra, troca,
doação ou legado, devem sê-lo em nome da Associação da Igreja Metodista – CNPJ 33.749.946/
0001-04, entidade instituidora, permanecendo de propriedade desta, que cede, às igrejas e órgãos
para uso e gozo e, na forma de aluguel, às instituições de ensino conforme Cânones da Igreja
Metodista.
§ 2º - Aplicam-se também à AIM – REMNE, as normas de administração patrimonial
constantes dos artigos 197 a 204, dos Cânones da Igreja Metodista/2007, exceto no caso da
cessão em locação, que é aplicada somente às instituições de ensino a ela jurisdicionadas.
§ 3º - Os imóveis de propriedade da Associação da Igreja Metodista, administrados pela
AIM – REMNE, de igrejas locais, instituições e órgãos a ela jurisdicionados, somente podem ser
objeto de venda, troca, doação ou alienação de qualquer espécie, com autorização do Concílio
Regional, ou da Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, no interregno das reuniões
daquele, por iniciativa dos interessados e parecer favorável da Secretaria Executiva Regional, que
outorgará procuração específica a cada caso.
________________________________________________________________________________________________________________________________

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE
27 A 29 de novembro de 2009
Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá –PE

7

Igreja Metodista
Região Missionária do Nordeste – REMNE
XVI Concílio Regional Missionário
__________________________________________________________________

§ 4º - O patrimônio de propriedade da AIM – REMNE, representado por móveis,
semoventes, veículos, equipamentos, ações, títulos de crédito e outros valores, somente pode ser
objeto de venda, troca, doação ou alienação de qualquer espécie, quando aprovado todo o
processo, no caso da Sede Regional, pela Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM,
no caso de igrejas e órgãos locais, pelo Concílio Local; e, no caso de instituição de ensino, pelo
Conselho Diretor, devendo constar de ata própria deste órgãos colegiados.

DAS CONTAS BANCÁRIAS

Art.12. As contas bancárias exclusivas da Sede Regional são abertas em nome da Associação da
Igreja Metodista – Região Missionária do Nordeste, CNPJ 04.201.556/0001-05 e, para sua
movimentação, é obrigatória a assinatura do/a Tesoureiro/a Regional, em conjunto com o/a
presidente da Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, ou com um/a dos/as
procuradores/as, sob procuração outorgada pelo/a Secretário/a Executivo/a Regional, conforme
§§2º e 3º, do art. 10 deste Estatuto.
§ 1º -A juízo da Coordenação Regional de Ação Missionária – COREAM, além de seu/sua
presidente e do/a tesoureiro/a regional, mais dois de seus membros poderão assinar as contas
bancárias.
Art.13. As contas bancárias exclusivas das igrejas locais são abertas em nome da Associação da
Igreja Metodista - Região Missionária do Nordeste - acrescido do nome da igreja local, devendo,
essa designação, constar do instrumento de procuração, utilizando-se o CNPJ Regional e número
da “barra” correspondente a cada unidade.
§ 1º - Para movimentação das contas bancárias das igrejas locais é obrigatória a
assinatura do/a seu/sua tesoureiro/a, em conjunto com um/a dos/as procuradores/as, todos/as
designados e constituídos/as pelo/a Secretário/a Executivo/a Regional diretamente na procuração
que lhes é outorgada, conforme §§ 2º e 3º, do artigo 10, deste Estatuto.
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Art.14. Eventualmente, nas ausências, inexistência, impedimentos temporários ou definitivos de
procuradores, ou, ainda, no encerramento de atividades de igrejas e órgãos da AIM –REMNE sem
personalidade jurídica própria, o/a Secretário/a Executivo/a Regional, como representante legal da
AIM -REMNE, conforme artigo 10, § 2º, pode firmar, individualmente, documento de transferência
de possíveis saldos remanescentes em contas bancárias, para qualquer outra conta da própria
igreja ou órgão, ou ainda, da Sede Regional, no mesmo ou em outro estabelecimento bancário.

DA MANUTENÇÃO
Art. 15. A AIM – REMNE, se mantém com as contribuições, dízimos, ofertas e cotas orçamentárias
das igrejas a ela jurisdicionadas, além de doações, auxílios, subvenções, rendas patrimoniais e
outras.
§ 1º - O exercício contábil coincide com o ano civil.
§ 2º - Qualquer superávit verificado é aplicado na própria AIM - REMNE, para cumprimento
das suas finalidades, exclusivamente dentro do país.

DAS OBRIGAÇÕES

Art. 16. A AIM – REMNE está subordinada à Constituição da Igreja Metodista e seus Cânones, e
às demais leis, normativas e determinações da mesma e da pessoa jurídica, sua instituidora, a
Associação da Igreja Metodista – CNPJ 33.749.946/ 0001-04, ao seu Concílio Geral e ao respectivo
Concílio Regional.
Art. 17. É obrigação da AIM - REMNE cumprir com os seus compromissos e cotas orçamentárias
regulares, conforme decisão do Concílio Geral da Igreja Metodista.
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DO CONSELHO FISCAL

Art. 18. A AIM – REMNE possui um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e
seus suplentes, sendo um dos titulares o/a presidente, todos eleitos pelo Concílio Regional ou
COREAM, sem remuneração de quaisquer espécies, podendo ser reeleitos.
§ 1º - Obrigatoriamente, pelo menos um dos membros do Conselho Fiscal deverá ser
contador ou contabilista.
§ 2º - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal parentes, até terceiro grau, de
qualquer componente da Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM, do/a
Tesoureiro/a, ou do/a Secretário/a Executivo/a Regional, assim como os empregados de qualquer
instituição subordinada à AIM - REMNE, inclusive membros dos respectivos Conselhos Diretores e
seus parentes até terceiro grau.
§ 3º - A competência do Conselho Fiscal está determinada no Regimento da AIM - REMNE.
§ 4° - O Conselho Fiscal Regional da AIM - REMNE se reúne, ordinariamente, 3 (três)
vezes ao ano, preferentemente a cada 4 (quatro) meses, e, extraordinariamente, sempre que
necessário, por iniciativa própria ou por convocação do Concílio Regional Missionário, da COREAM
ou do(a) Bispo(a).
§ 5° - Todos os pareceres elaborados pelo Conselho Fiscal deverão ser por escrito.

DA FORMA DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Art. 19. Compete aos Concílios, Regional ou Local, a aprovação das contas apresentadas pelas
respectivas tesourarias, depois de parecer prévio do seu Conselho Fiscal.
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DA DISSOLUÇÃO
Art. 20. A AIM – REMNE só pode ser dissolvida, modificada, desdobrada ou reagrupada pelo
Concílio Geral da Igreja Metodista, através de proposta aprovada pela maioria dos seus membros.
§ 1º - Em caso de dissolução da AIM - REMNE, ou de alteração da forma de administração
regional, ou por desdobramento, ou, ainda, por reagrupamento de regiões, o patrimônio reverterá
em benefício de outra Região Missionária ou Eclesiástica, ou do novo órgão administrativo que for
criado, de acordo com determinação do Concílio Geral da Igreja Metodista.
§ 2º - O Concílio Geral é o órgão superior de unidade da Igreja e suas funções são
legislativas, deliberativas e administrativas. É composto pelos delegados/as das Regiões
Eclesiásticas e Missionárias, eleitos/as pelos respectivos Concílios Regionais para este fim e se
reúne ordinariamente a cada cinco anos e extraordinariamente sempre que necessário.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. A Associação da Igreja Metodista – Região Missionária do Nordeste – AIM – REMNE, é a
unidade regional eclesiástica da Igreja Metodista para a Região Nordeste do território nacional,
estando, portanto, sujeita aos princípios, diretrizes e leis da Igreja Metodista, especialmente os
termos consagrados nos Cânones da própria Igreja Metodista.
Art. 22. O Regulamento do Estatuto da AIM- REMNE é elaborado pela Coordenação Regional de
Ação Missionária – COREAM e aprovado pelo Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste,
ouvida a Coordenação Geral de Ação Missionária – COGEAM, órgão da administração superior da
Igreja Metodista, respeitadas as disposições dos Cânones desta Igreja.
Art. 23. Este Estatuto somente pode ser alterado por iniciativa própria do Concílio Regional da
Igreja Metodista – Região Missionária do Nordeste, proposta por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
seus membros, ou, ainda, no interregno de suas reuniões, por proposta da Coordenação Regional
de Ação Missionária – COREAM, em ambos os casos, ouvida a Coordenação Geral de Ação
Missionária – COGEAM.
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Art. 24. Os casos omissos neste Estatuto são resolvidos pelo Concílio Regional da Região
Missionária do Nordeste, ou no interregno de suas reuniões, pela Coordenação Regional de Ação
Missionária – COREAM, ouvida a Coordenação Geral de Ação Missionária – COGEAM e respeitadas
as disposições dos Cânones da Igreja Metodista em vigor.

Este Estatuto, em seus 24 (vinte e quatro) artigos, parágrafos, incisos e alíneas, revoga as
disposições anteriores em contrário e, após discutido, foi aprovado pela COREAM e referendado
pela Coordenação Geral de Ação Missionária – COGEAM, da Igreja Metodista.

Recife, 13 de novembro de 2009

Bispo João Carlos Lopes
Marisa de Freitas Ferreira Coutinho.
Revma. Episcopisa, Presidenta da AIM-REMNE e Presidente do Colégio Episcopal e da COGEAM
da Igreja Metodista
COREAM - Coord. Regional de Ação Missionária.

Mara Ferreira de Araújo Pedro
Pastora, Secretária de atas da COREAM –
Coord.
Regional de Ação Missionária.

Andressa Rélica L. R. O. Ramos
Advogada OAB/BA nº 28.454

________________________________________________________________________________________________________________________________

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE
27 A 29 de novembro de 2009
Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá –PE

1

