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Missão dos Espíritas
“Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada
o conjunto das iniquidades terrenas? Ah! bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua
soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides
pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, bem
ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres.
Não mais vos assusteis! As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros
adeptos do Espiritismo!.., sois os escolhidos de Deus! Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora
em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas
ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas
que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação.
Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos
domésticos, como aos déspotas! Palavras perdidas, eu o sei; mas não importa. Faz-se mister regueis
com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá
senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai! Ó todos vós, homens
de boa-fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo Infinito!...
lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro,
que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia!
Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala.
Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de
fraternidade, de esperança e de paz.
Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho! Somente lobos caem em
armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras.
Ide, homens, que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes
questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los
por vós mesmos; ide, o Espírito de Deus vos conduz.
Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé! Diante de ti os grandes batalhões dos
incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do Sol nascente.
A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores
montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da
impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as
futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito
imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã.
Sim, em todos os pontos do Globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas;
aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos.
Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão
provas, aos pequenos e simples que a aceitarão; porque, principalmente entre os mártires do
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trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide; estes receberão com hinos de gratidão
e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças
pelas aflições que a Terra lhes destina.
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! O arado está pronto; a terra
espera; arai!
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! entre os chamados
para o Espiritismo, muitos se transviaram; reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.
Pergunta. — Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais
pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho?

Resposta. — Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e
praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo; reconhecê-los-eis pelo seu
amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-eis, finalmente,
pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de Sua lei; os que seguem Sua lei, esses são
os escolhidos e Ele lhes dará a vitória; mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e
fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição.” — Erasto, anjo da guarda do médium.
(Paris, 1863.) (Kardec, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Edição especial, Rio de Janeiro: FEB.
2004. Cap. XX. item 4.)
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DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DAS FEEMTs REGIONAIS
Texto aprovado pelo Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Estado de Mato
Grosso em sua reunião de 17 de abril de 2011, com a diretriz 12 alterada na reunião do CFE realizada
em 23.11.2013:

OBJETIVOS GERAIS
Em conformidade com o artigo 53 do estatuto social da FEEMT, os objetivos que norteiam a presente Diretriz
de Funcionamento são:
I – a representatividade da FEEMT em cada região de Mato Grosso, cumprindo deliberações e orientações
dela emanadas;
II – a coordenação na região, juntamente com a Diretoria Executiva da FEEMT, das atividades do
movimento espírita;
III - a promoção das relações entre as FEEMTs Regionais e os Centros Espíritas e destes entre si,
objetivando a difusão doutrinária, o estudo sistematizado da Doutrina Espírita e a unificação do
movimento espírita;
IV – o zelo pela preservação dos princípios da Doutrina Espírita;
V – o incentivo à fundação de Centros Espíritas nas respectivas regiões e orientação ao seu
funcionamento;
VI – o estímulo e a orientação para a adesão à FEEMT de Centros Espíritas nas respectivas regiões;
VII – a colaboração na realização de eventos promovidos pela FEEMT.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1º – Divulgar a Doutrina Espírita
Área Doutrinária
Unidade: Divulgação
 Justificativa
 O ideal da FEEMT é levar avante a doutrina espírita que tem como objetivo reviver o
evangelho de Jesus em espírito e verdade;
 Para ampliar a divulgação e difusão da Doutrina Espírita.
 Necessidades / Possibilidades:
 Criar fontes de recursos financeiros para viabilizar ações de divulgação e prática da doutrina
espírita;
 Utilizar os veículos de comunicação:


Rádios e TVs;



Internet;



Meios da imprensa escrita (revistas, jornais, etc.);



Distribuição de Mensagens;



Feiras de Livros;



Livrarias nos Centros Espíritas;



Site da FEEMT Regional dentro do site da FEEMT www.feemt.org.br
•

Ter um responsável doutrinário pelo conteúdo.

 Cuidados:
 Zelar pela fidelidade do conteúdo doutrinário nos artigos, entrevistas e nos materiais a serem
divulgados;
 Utilizar livros analisados e aprovados pela FEEMT.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Terceira / Quinta
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2º – Divulgar os Eventos Espíritas
Área Doutrinária
Unidade: Divulgação
 Justificativa
 Para ampliar a participação dos Trabalhadores espíritas e do público em geral em congressos,
convenções, conferências, seminários, cursos e similares de caráter doutrinário e social.
 Para incentivar o estudo, a difusão e a prática do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no
seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
 Necessidades / Possibilidades:
 Criar fontes de recursos financeiros para viabilizar ações de participação nos eventos espíritas;
 Utilizar os veículos de comunicação:


Rádios e TVs;



Internet;



Meios da imprensa escrita (revistas, jornais, etc.);



Distribuição de Mensagens;



Feiras de Livros;



Livrarias nos Centros Espíritas;



Site da FEEMT Regional dentro do site da FEEMT www.feemt.org.br

 Cuidados:
 Zelar pela fidelidade do conteúdo doutrinário nos artigos, entrevistas e nos materiais a serem
divulgados;
 Utilizar livros analisados e aprovados pela FEEMT.
 Diretriz do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda
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3º – Incentivo para criação de novos Centros Espíritas
Área Doutrinária
Unidade: Novos Centros Espíritas
 Justificativa
 Para que os Centros Espíritas iniciem suas atividades dentro de parâmetros qualificados nas
áreas administrativa, fiscal e legal, e sejam mais eficazes e eficientes;
 Para incentivar a fundação de Centros Espíritas nas respectivas regiões e orientar o seu
funcionamento;
 Para oferecer aos espíritas, das localidades onde não existam Centros Espíritas, oportunidades
para estudo, aprendizado e a prática da caridade;
 Para agregar os Centros Espíritas da região, fundamentada nos princípios espíritas,
codificados por Allan Kardec, com o objetivo de fortalecer a mútua cooperação e fraternidade
em torno da Doutrina e a unificação do movimento espírita do Estado;
 Para ampliar a difusão da Doutrina Espírita.
 Necessidades / Possibilidades
 Criar inicialmente grupos de estudos nas cidades ou bairros que não tenham Centros Espíritas;
 Convidar espíritas das localidades para participação em cursos e outros eventos;
 Distribuir instrumentos de coleta de dados aos frequentadores de cada Centro Espírita da
região para obter informações importantes, inclusive sobre a existência de pessoas espíritas
e/ou simpatizantes, ou grupos de estudos espíritas nas cidades onde não exista Centro
Espírita;
 Realizar bazares e feiras do livro em cidades onde não exista Centro Espírita, e com isto, atrair
os espíritas e/ou simpatizantes da região para iniciar diálogo na busca de criar grupo de
estudos.
 Cuidados:
 Agir conforme a liberdade de escolha e opções das pessoas.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Primeira / Quarta
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4º – Orientação administrativa e doutrinária aos Centros Espíritas
Área administrativa
Unidade: Centros Espíritas
 Justificativa
 Promover relações com Centros Espíritas e destes entre si, objetivando a difusão doutrinária,
o estudo sistematizado da Doutrina Espírita e a unificação do movimento espírita;
 Para estar em conformidade com os aspectos legais e estatutários;
 Para oferecer orientação e apoio doutrinário e administrativo aos membros adesos;
 Para incentivar, orientar e assessorar as atividades de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do adulto, com atendimento à família, oferecendo assistência espiritual e de
promoção social à luz da Doutrina Espírita;
 Para assessorar a implantação e implementação de planos, programas e projetos
socioeducativos e sócio familiar de assistência social nos Centros Espíritas, em consonância
com a legislação pertinente no país.
 Necessidades / Possibilidades
 Buscar modelos já consolidados pela FEEMT e FEB.
 Cuidados:
 Seguir um roteiro dentro de um cronograma de tempo adequado para atender as
necessidades peculiares de cada grupo.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Quarta e Sétima.
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5º – Procedimentos de Adesões
Área Doutrinária
Unidade: Novos Centros Espíritas
 Justificativa
 Para fins de clareza nos encaminhamentos e para conhecimento dos processos;
 Para estimular a formalização organizacional da instituição, respeitando-se a legislação civil,
trabalhista e tributária, de modo que o Centro Espírita requeira, naturalmente, a adesão à
FEEMT.
 Necessidades / Possibilidades
 A FEEMT Regional acompanha as atividades dos novos Centros Espíritas, atende suas
necessidades administrativas e doutrinárias e aconselha quanto ao momento adequado para
a solicitação de adesão à FEEMT;
 A FEEMT Regional apoia e ajuda o novo Centro Espírita a preparar toda documentação
necessária à adesão;
 A FEEMT Regional, obedecidos aos quesitos necessários e legais, elabora o Parecer favorável à
adesão e encaminha junto com toda documentação à Secretaria da FEEMT;
 A Secretaria da FEEMT analisa a documentação e obedecidos os quesitos necessários e legais
encaminha para a Coordenadoria Jurídica;
 A Coordenadoria Jurídica, obedecidos aos quesitos necessários e legais perante o Estatuto da
FEEMT encaminha para a Coordenadoria de Adesões;
 A Coordenadoria de Adesões, obedecidos aos quesitos necessários, elabora Parecer e
encaminha para a Presidência da FEEMT;
 A Presidência da FEEMT, obedecidos aos quesitos necessários, elabora Parecer e apresenta o
processo de adesão ao CFE;
 O CFE analisa o processo e sendo aprovado encaminha para Assembleia Geral;
 A FEEMT Regional deverá, preferencialmente, enviar o requerimento, com parecer e
documentos, até o mês de setembro, a fim de se tornar possível a apreciação em dezembro
pelo CFE e, em março do ano seguinte pela Assembleia Geral.
 Cuidados:
 Encaminhar somente ao processo de adesão de Centro Espírita aqueles que estejam imbuídos
do espírito de unificação e em condições de participar de eventos e, naturalmente, nas
Assembleias Gerais;
 Diretriz do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Quarta
9

Federação Espírita do
Estado de MatoGrosso

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO

FEEMT REGIONAIS

6º – Criar condições de participação dos espíritas nos eventos de
unificação
Área administrativa
Unidade: Eventos Estaduais
 Justificativa
 A articulação feita por cada FEEMT Regional aproximará os grupos de trabalhadores do
movimento espírita, gerando mais participação nos eventos;
 Para ampliar a participação dos trabalhadores espíritas nas atividades e nos eventos regionais
e estaduais;
 Para incentivar a participação e colaboração nas Caravanas Federativas;
 Para viabilizar:


as ações doutrinárias e administrativas;



os eventos, cursos, palestras e outros.

 Necessidades / Possibilidades
 Fazer programa de geração de fundos:


para viabilizar a participação dos Coordenadores das FEEMTs Regionais nos eventos;



para viabilizar a participação dos Trabalhadores Espíritas nos eventos.


Esses fundos deverão ser específicos para cada evento.

 Deverá a FEEMT Regional articular junto aos Centros Espíritas eventos de arrecadação para
angariar fundos destinados ao custeio de despesas de trabalhador que porventura não tenha
condições financeiras para participar dos eventos.
 Como criar fundos:
 Sugestões:
•

Com a participação de pessoas de diversos Centros Espíritas, com depósito mensal de
determinada quantia em dinheiro, para geração dos recursos financeiros necessários
para cobrir as despesas de participação nos eventos;

•

Por meio de feira do livro espírita cujos recursos obtidos serão aplicados na
contribuição para a participação em eventos;
♦ A Distribuidora de Livros da FEEMT dispõe de uma relevante estrutura para apoiar
as feiras de livro espírita, com produtos diversos, tais como, CDs, DVDs, livros, etc.,
merecendo considerar que a realização de feiras de livros contribui para a
formação de novos grupos de estudos espíritas.

•

Por meio de festival de massas, torta com arte, bazar solidário e outros, com apoio de
todos os Centros Espíritas da região;
♦ Os recursos angariados podem ser destinados, inicialmente, aos Centros Espíritas
que estão sendo criados.
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 Cuidados:
 Quando da criação de caravanas para fins de participação em eventos, se houver a
necessidade de locação de veículo, que se obtenham os respectivos recursos financeiros antes da
celebração do contrato de locação, precavendo-se com relação a situações possíveis, tais como,
cancelamentos, inadimplência, acidentes, etc.;


Elaborar documentação necessária para os viajantes e exigir seguros pessoais da empresa
contratada, em casos de acidentes;

 Em casos de necessidade, a FEEMT Regional deverá assumir a contratação de mão de obra, de
prestadores de serviços, não deixando para a diretoria dos Centros Espíritas a organização
isolada.


A conduta dos eventuais contratados deve estar em consonância com os postulados
espíritas.

7º – Critérios para com o calendário de eventos
Área administrativa
Unidade: Eventos Estaduais
 Justificativa
 Organizar o calendário e compromissos para manter a unidade de princípios em toda a região,
bem como em todo o estado de Mato Grosso;
 Observar pela ordem: inicialmente o calendário estadual da FEEMT, após, respeitar-se o
calendário de cada Centro Espírita da região, para posteriormente, elaborar o calendário da
FEEMT Regional;
 A FEEMT Regional deverá convidar os Centros Espíritas à organização do calendário. Ouvir as
necessidades e possibilidades de viabilização de cada atividade local e regional.
 Cuidados:
 Torna-se muito dificultosa a presença em diversos encontros estaduais ou regionais, quando
existem conflitos de datas e excesso de eventos, tanto para o Centro Espírita, quanto para o
trabalhador espírita que busca participar ativamente.
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8º – Alcance dos eventos regionais
Área Doutrinária
Unidade: Cursos
 Justificativa
 Para atender os espíritas e a sociedade em geral de cada região;
 O excesso de eventos dificulta a conciliação dos trabalhadores espíritas para com os
compromissos assumidos:


nas atividades dos Centros Espíritas;



nas atividades das FEEMTs Regionais;



nas atividades da FEEMT;



na produção de material de uso nas atividades;



na convivência familiar.

 Necessidades / Possibilidades
 Conciliar os calendários de atividades da FEEMT, da FEEMT Regional e do próprio Centro
Espírita.
 Cuidados:
 Evitar comprometer os calendários de atividades da FEEMT, da FEEMT Regional e do próprio
Centro Espírita, realizando eventos para fora de sua região;
 Verificar a existência de eventual conflito de necessidade para a realização do evento:


Quando o evento for regionalizado e não conflitar com outro poderá ser realizado;



Observar as reais necessidades do centro espírita e da região.
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9º – Calendário e realização de cursos, seminários e palestras
Área Doutrinária
Unidade: Cursos
 Justificativa
 Para formação e capacitação de trabalhadores.
 Necessidades / Possibilidades:
 Utilizar os modelos de cursos da FEEMT;
 Qualificar colaboradores para se tornarem líderes do Centro Espírita, ou facilitadores de grupo
de estudo;
 Qualificar facilitadores da FEEMT Regional;


Realizar cursos de qualificação para os trabalhadores, como, por exemplo, curso de passe,
evitando condutas sem embasamento doutrinário espírita.

 Buscar fazer a programação com antecedência.


Do semestre ou do ano.

 Cuidados:
 Cuidado redobrado com o conteúdo doutrinário;
 Passar pelo crivo das obras básicas da doutrina espírita, toda divulgação, seja falada ou
escrita;
 Qualificar uma maior quantidade de colaboradores na região e no Centro Espírita, devido a
possível abandono ou mudança de residência da cidade;
 Quando for encontrada alguma atividade no Centro Espírita que não coadune com a doutrina
espírita, acompanhar, orientar a mudança e, gradativamente, sugerir e auxiliar a capacitação
com base nos ensinamentos kardequianos, sem interferir e nem impor a mudança;


Em caso de Centro Espírita adeso, acompanhar durante um tempo que permita uma
adequada e apurada percepção da realidade daquela comunidade espírita e, se não for
resolvida, apresentar para o CFE.

 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda / Quinta / Sexta
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10º – Calendário de palestras da FEEMT Regional
Área Doutrinária
Unidade: Palestras
 Justificativa
 Para qualificar e intensificar a realização de Palestras pela FEEMT Regional.
 Necessidades / Possibilidades
 Criar uma equipe de palestrantes da FEEMT Regional.
 Cuidados:
 Somente implantar se tiver segurança doutrinária;
 Ter sempre substitutos para casos excepcionais de falta do palestrante.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda / Quinta / Sexta

11 – Calendário de intercâmbio de palestras entre os Centros Espíritas
Área Doutrinária
Unidade: Palestras
 Justificativa
 Para qualificar e intensificar o intercambio de palestras entre os Centros Espíritas da região;
 Para zelar pela preservação dos princípios da Doutrina Espírita.
 Necessidades / Possibilidades
 Criar uma equipe de palestrantes dos Centros Espíritas Adesos;
 Realizar reuniões dos Centros Espíritas que aderirem ao intercâmbio e definir os parâmetros
necessários para escolha dos oradores;
 Definir, com a participação de todos os Centros Espíritas que aderirem ao intercambio, o
quadro de oradores escolhidos.
 Cuidados:
 Somente implantar nos Centros Espíritas adesos;
 Somente implantar se tiver segurança quanto ao conhecimento doutrinário dos oradores.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda / Quinta / Sexta
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12 – Diretrizes seguras para aplicações de materiais doutrinários nos
cursos e palestras
Área Doutrinária
Unidade: Cursos
 Justificativa
 Para assegurar a qualidade do material utilizado;
 Para assegurar a fidelidade às obras basilares do espiritismo;
 Para zelar pela preservação dos princípios da Doutrina Espírita, tornando o Movimento
Espírita cada vez mais próximo da Doutrina, utilizando ações efetivar para Espiritizar o
Movimento, o Projeto Espiritizar passa a ser o fornecedor principal do material doutrinário
para as Feemt Regionais.
 Necessidades / Possibilidades
 Usar os materiais da FEB e os criados pelo Projeto Espiritizar da FEEMT sob a forma de livros,
DVD’s e MP3:


Utilizar de preferência, os Seminários, Cursos e Palestras que são produzidos sob a
orientação dos Mentores do Projeto, todos eles tendo como base o Evangelho de Jesus e
as Obras Básicas Kardequianas;



Qualquer material complementar, como slides para apalestra, cursos e seminários deverá
estar baseado nas diretrizes do Projeto e deve ser remetido à Diretoria da FEEMT para que
se faça a análise doutrinária e aprovação do mesmo;



Buscar ter toda cautela para se evitar inovações com base em questões pessoais, sempre
tendo o cuidado de se manter a consciência espírita, de se diminuir para que Jesus cresça.

 Cuidados:
 Utilizar Estrutura unificada:


de slides;



logotipo da FEEMT;



logotipo das Feemt Regionais.

 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda / Quinta / Sexta
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13 – Critérios para convite a oradores de outras localidades
Área Doutrinária
Unidade: Divulgação
 Justificativa
 Para preservar os princípios doutrinários e de unificação.
 Necessidades / Possibilidades
 Solicitar à Presidência da FEEMT que indique e/ou recomende determinado orador;
 A Presidência da FEEMT irá solicitar parecer favorável da Federativa de origem do orador.
 Cuidados:
 Buscar oradores comprometidos com o movimento espírita e com a fidelidade doutrinaria.
 Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Segunda / Quinta / Sexta

14 – Estimular a participação nos Movimentos da Sociedade Civil
Organizada
Área Doutrinária
Unidade: Sociedade
 Justificativa
 Colaborar na análise e encaminhamentos de assuntos de interesses sociais.
 Necessidades / Possibilidades
 Buscar conhecer os Conselhos de Direito (saúde, educação, assistência social, comunidade,
entre outros), seus objetivos e quais estão em sintonia com a melhoria das politicas públicas;
 Participar de movimentos da sociedade civil organizada.
 Cuidados:
 Escolher pessoa preparada, doutrinária e tecnicamente, para representar a FEEMT Regional
ou o Centro Espírita.
 Diretriz do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro atendida:
 Sétima
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15 – Conta Bancária
Área administrativa
Unidade: Financeiro
 Justificativa
 Para gerir os recursos financeiros da FEEMT Regional.
 Necessidades / Possibilidades
 Será necessário que a presidência da FEEMT outorgue procuração específica;
 Usar somente cartão de débito, sem o uso de talão de cheques;
 Usar Conta Poupança, para evitar a desvalorização de recursos disponíveis, e evitar despesas
de manutenção da conta;
 Usar Conta Poupança Conjugada


Estatuto da FEEMT:
•

Art. 52. A abertura e cada ato de movimentação da conta bancária dar-se-á mediante
as assinaturas do Coordenador Geral e de outro coordenador da FEEMT Regional por
ele escolhido, exclusivamente para saque, pagamentos, encerramento de conta,
emissão de extrato e consulta de saldo.

 Cuidados:
 Buscar usar somente saldos disponíveis;
 A FEEMT possui conta corrente junto ao Banco do Brasil, logo, as FEEMTs Regionais devem,
preferencialmente, abrir a conta bancária na mesma instituição.

16 – Balancete mensal de entradas e saídas
Área administrativa
Unidade: Financeiro
 Justificativa
 Para controle fiscal e gerencial;
 Importância de saber qual é a real despesa da FEEMT Regional, registrando, inclusive,
pequenas doações, ou pagamento de despesas com combustível, por exemplo, a fim de se
criar um histórico financeiro que permita, no futuro, a geração do orçamento.
 Necessidades / Possibilidades:
 Usar modelo do Manual de Finanças da FEEMT;
 Pegar notas fiscais em nome da FEEMT.
 Cuidados:
 Evitar pagamentos e recebimentos sem comprovantes.
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17 – Previsão orçamentária
Área administrativa
Unidade: Financeiro
 Justificativa
 Para planejar e executar a ações doutrinárias e administrativas;


Exemplo: Viagens para palestras nos Centros Espíritas;

 Cuidados:
 Buscar cumprir o orçamento planejado;
 Usar modelo do Manual de Finanças da FEEMT.

18 – Criar local de uso e arquivos
Área administrativa
Unidade: Infraestrutura
 Justificativa
 Usar um local no Centro Espírita onde participa o Coordenador Geral para uso da FEEMT
Regional.
 Necessidades / Possibilidades:
 Definir com a direção do Centro Espírita qual deverá ser o local.
 Cuidados:
 Precisa ser chaveado e os três coordenadores terem uma copia das chaves.
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19 – Termo de adesão ao serviço voluntário
Área administrativa
Unidade: Gestão de Pessoas
 Justificativa
 Para atender a lei do trabalho voluntário, primordialmente quando se presta algum tipo de
serviço (envolvendo viagem ou não), tais como: palestras, reuniões, seminários, organização
de eventos, etc.
 Necessidades / Possibilidades:
 Todos os coordenadores e colaboradores das FEEMTs Regionais deverão assinar o Termo de
adesão ao serviço voluntário;
 Tirar copia do termo, reter e enviar o original para FEEMT.
 Cuidados:
 Buscar fazê-lo no primeiro dia de adesão ao trabalho voluntário;
 Especificar o objeto do serviço voluntário a ser prestado;
 Nunca doar para pessoas que se colocam como voluntários, algum benefício, nem mesmo
cesta-básica. Se for ajudar, que seja sem o vínculo com dia e/ou algum trabalho realizado.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
 É vedada qualquer forma de remuneração aos ocupantes dos cargos da FEEMT REGIONAL e seus colaboradores
voluntários.
 É proibida a distribuição de eventuais sobras de caixa ou saldos do respectivo exercício financeiro, bonificações,
vantagens ou dividendos, de seu patrimônio ou de suas rendas aos ocupantes dos cargos da FEEMT REGIONAL, sob
qualquer forma ou pretexto.
 Os recursos financeiros da FEEMT REGIONAL, inclusive eventual saldo de seus respectivos exercícios
financeiros anuas, deverão ser integralmente aplicados na manutenção e desenvolvimento de suas finalidades
institucionais e socias, mantendo escrituração de suas receitas e despesas em livros próprios, revestidos de
formalidades regulamentares capazes de comprovar a sua exatidão, em consonância com a legislação em vigor.
 É vedada a manifestação de natureza político – partidária.
 Todos os casos ainda não tratados neste documento deverão ser analisados pela diretoria executiva, e/ou pelo CFE,
respeitando os preceitos estatutários.
Fica retificada a Diretriz 12e ratificadas todas as demais diretrizes do documento original aprovado em 17 de abril
de 2011, conforme decisão do Conselho Federativo Estadual, em reunião realizada em 23 de novembro de 2013.
CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL/CFE, em Cuiabá 23 de novembro de 2013
________________________________________________________________________________
Luiza Leontina Andrade Ribeiro – Presidente do CFE
FEEMT REGIONAL 01/CUIABÁ – José Catarino Mendes ________________________________
FEEMT REGIONAL 02/ Cuiabá – Inês Stranieri _________________________________________
FEEMT REGIONAL 04/Cuiabá – Marco Artur da Silva Mack ______________________________
FEEMT REGIONAL 05/ V. Grande – Cristina Maia R. Melo e Silva _________________________
FEEMT REGIONAL 06/ Arenápolis – Inês Andreotti _____________________________________
FEEMT REGIONAL 07/Juína – Elda Margarita Boscov Garcia _____________________________
FEEMT REGIONAL 08/ Tangará da Serra André Silva de Lima ____________________________
FEEMT REGIONAL 11/Jaciara – Larissa Semenoff ______________________________________
FEEMT REGIONAL 13/Rondonópolis – Níobe Nunes Rondon _____________________________
FEEMT REGIONAL 15/Alta Floresta –Edson Arroteia ___________________________________
FEEMT REGIONAL 16/ Sinop – Vilmar Agostini _______________________________________
FEEMT REGIONAL 17/Sorriso – Natal Zamignan _______________________________________
FEEMT REGIONAL 21/ Cáceres – Gilmar Batista Marostega ______________________________
FEEMT REGIONAL 22/ Mirassol D’Oeste – Fátima Borghi Martins ________________________
FEEMT REGIONAL 23/ Pontes e Lacerda – Shirley Fátima S. Marcioreto____________________
FEEMT REGIONAL 24/Cotriguaçu – Mauricio Cesar Bento ______________________________
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