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DECRETO N. 004/GCE-RO/2019-2021 

 

Dispõe sobre os valores para o ano fiscal 

2019-2020, bem como dá outras 

providências. 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, Grande Mestre Estadual, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do Grande Conselho Estadual da Ordem 

DeMolay do Estado de Rondônia, pelo Estatuto Social e pelas Regras e Regulamentos do 

Supremo Conselho DeMolay Brasil. 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar os novos valores das taxas e os 

procedimentos para a regularização dos Capítulos e Organizações Afiliadas para o ano 

fiscal de 2019-2020, referendado pela Assembleia Geral;  

CONSIDERANDO, o Decreto nº 008/2017-2019 do Supremo Conselho da Ordem DeMolay 

para a República Federativa do Brasil, na qual estabelece as taxas e anuidades cobradas. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica estabelecido que a cobrança dos emolumentos para o ano fiscal de 2019-

2020, será condicionada do pagamento ao Grande Conselho dos percentuais 

discriminados abaixo e indexados ao valor do salário mínimo vigente do ano de pagamento. 

§ 1º - As taxas e anuidades obedecerão aos seguintes valores percentuais: 

I - Conselhos Consultivos (Capítulos, Priorados e Corte): 

a) Anuidade por membros: 15% (quinze por cento); 

b) Taxa de cadastro: 10% (dez por cento); 

c) Taxa de 2ª via de Identidade de Consultor: 5% (cinco por cento). 

II - Capítulos: 

a) Anuidade de Capítulo: 140% (cento e quarenta por cento); 

b) Taxa de Iniciação por membro: 12% (doze por cento); 

c) Taxa de Elevação por membro: 12% (doze por cento); 

d) Taxa de cadastro de membro antigo (DeMolay sem cadastro no SISDM): 20% (vinte por 

cento); 

e) Taxa de 2ª via de Diploma DeMolay: 5% (cinco por cento); 

f) Taxa de 2ª via de Identidade DeMolay: 5% (cinco por cento); 

g) Taxa de 2ª via de Diploma de Sênior DeMolay: 5% (cinco por cento); 
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h) Taxa de 2ª via de Identidade de Sênior DeMolay: 5% (cinco por cento). 

III - Priorados: 

a) Anuidade de Priorado: 60% (sessenta por cento); 

b) Taxa de Investidura a Ordem da Cavalaria: 12% (doze por cento); 

c) Taxa de Investidura a Ordem do Ébano: 15% (quinze por cento). 

IV - Castelos: 

a) Anuidade de Castelo de Escudeiro: Isento; 

b) Taxa de Iniciação de Escudeiro: Isento. 

V - Cortes: 

a) Anuidade de Corte: 100% (cem por cento); 

b) Taxa de Investidura ao Grau de Chevalier: 40% (quarenta por cento). 

VI - Preceptoria: 

a) Anuidade do Preceptoria: 130% (cento e trinta por cento). 

VII - Grande Conselho: 

a) Anuidade de Grande Conselho: 110% (cento e dez por cento); 

b) Anuidade de Ex-Grande Mestre Estadual e Adjunto: 10% (dez por cento); 

c) Taxa de Cadastro de Oficial Executivo: 10% (dez por cento); 

d) Taxa de Cadastro de Castelo de Escudeiro: ISENTO; 

e) Taxa de Cadastro de Clube de Mães e Amigos: ISENTO; 

f) Taxa de Cadastro de Capítulo, Priorado, Corte ou Preceptoria: ISENTO; 

g) Taxa de reconhecimento de graus e Honrarias (DeMolay com cadastro no SISDM): 10% 

(dez por cento); 

h) Taxa de Honraria Cruz de Honra: 50% (cinquenta por cento); 

i) Taxa de Honraria Legião de Honra: 100% (cem por cento); 

j) Taxa de Carta Constitutiva de Castelos: ISENTO; 

k) Taxa de Carta Constitutiva de Clube de Mães e Amigos: ISENTO; 

l) Taxa de Carta Constitutiva Permanente: 50% (cinquenta por cento); 

m) Taxa de 2ª via de Identidade DeMolay de Oficial Executivo: 10% (um por cento); 
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n) Taxa de 2ª via de Carta Constitutiva: 30% (trinta por cento); 

o) Taxa de 2ª via de Diploma de Honrarias e Prêmios: 10% (dez por cento). 

VIII - Clube de Mães e Amigos: 

a) Anuidade de Clube de Mães e Amigos: ISENTO; 

b) Taxa de Emissão de Identidade DeMolay de Membro do Clube de Mães e Amigos: 

ISENTO; 

c) Taxa de 2ª via de Identidade DeMolay de Membro de Clube de Mães e Amigos: 10% 

(dez por cento). 

§ 2º - Os pagamentos das taxas de concessão de grau (iniciação, elevação, investidura e 

ébano) deverão ser efetuados com 10 (dez) dias de antecedência da cerimônia a ser 

realizada, mediante depósito ou transferência para a conta do Grande Conselho do Estado 

de Rondônia. 

§ 3º - Não sendo respeitado o prazo do parágrafo anterior, no caso de iniciação, elevação 

e investidura, o valor da taxa para pagamento será de 15% (quinze por cento).  

Art. 2º - O prazo para o pagamento das anuidades (regularizações) se encerrará no dia 

01 de março de 2020. 

§ 1º - O não cumprimento do prazo determinado, o Capítulo ou qualquer uma das 

organizações supracitadas, ficará proibido de exercer suas atividades ritualísticas, 

administrativas e filantrópicas em nome da Ordem DeMolay. 

§ 2º - Depois de cumprido os procedimentos descritos neste decreto, o Grande Conselho 

emitirá o ato de regularidade. 

Art. 3º - Entende-se como Capítulo ou Organização Afiliada REGULAR aquele (a) que 

tenha: 

I - Encaminhado a composição do Conselho Consultivo; 

II - Encaminhado o Termo de Compromisso para o Conselho Consultivo, devidamente 

assinado; 

III - Efetuado o pagamento da regularização até a data estipulada no caput do art. 2º; 

IV - Encaminhado a composição de membros ativos e regulares do Capítulo ou da 

Organização Afiliada; 

V - Encaminhado a composição da Diretoria. 

Art. 4º - A partir da publicação do novo salário mínimo, os valores serão ajustados 

automaticamente sob o novo valor vigente. 
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§ 1º - A organização que não fizer o pagamento até a data da publicação do novo salário 

mínimo vigente terá que reajustar os valores a serem pagos. 

§ 2º - Na hipótese do novo salário mínimo for maior que o estimado, os valores serão 

ajustados automaticamente. 

Art. 5º - O Grande Tesoureiro Estadual é o encarregado do controle financeiro e 

administrativo das regularizações, bem como da emissão do ato de regularidade, que 

deverá ser assinado em conjunto com o Grande Mestre Estadual. 

Art. 6º - O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente DECRETO, que entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o disposto no Decreto 

n. 35/GCE-RO/2017-2019. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do Estado de 

Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e 

vinte. 

Porto Velho – RO, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

FELYPE EDUARDO RODRIGUES 

Grande Secretário Estadual 

 


