
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
DECRETO N. 012/GCE-RO/2019-2021 

 
Dispõe sobre os descontos nas 
anuidades e taxas para o ano de 2021 
aos Capítulos DeMolay e demais 
Organizações Afiliadas jurisdicionadas ao 
GCE-RO. 
 

 
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 de taxas e os 
procedimentos para a regularização dos Capítulos e demais Organizações Afiliadas 
DeMolay para o Ano Fiscal de 2021, e tendo em vista que continuamos em um momento 
atípico, provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 028/SCDB/2019-2021 em que apresenta 
cenários de descontos nas anuidades das organizações (Capítulos, Priorados e Cortes) e 
nas taxas de Iniciação, Elevação e Investidura de Cavaleiro e Ébano; 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica AUTORIZADA a concessão de 50% (cinquenta por cento) de 

desconto para a Regularização Anual das Organizações Afiliadas, no ano de 2021, bem 
como a o pagamento parcelado dessas regularizações obedecido as diretrizes 
estabelecidas no presente decreto. 

 
§1º - O desconto será aplicado somente às taxas dos DeMolays, sendo que as 

taxas dos Consultores deverão ser pagas em seu valor integral, sem desconto. 
 
§2º - As regularizações enviadas até 31/12/2020 terão como base de cálculo o 

salário mínimo de 2020, conforme tabela do Anexo I. 
 
§3º - As regularizações enviadas após 31/12/2020 deverão tomar por base o 

salário mínimo aprovado para o ano de 2021. 
 
Art. 2º - Fica AUTORIZADA a redução de 15 (quinze) para 12 (doze) DeMolays 

Ativos como quantidade mínima de membros para o Capítulo ser considerado regular 
para o ano de 2021. 

 
Art. 3º - Fica AUTORIZADA a concessão de 50% (cinquenta por cento) de 

desconto e isençóes nas Concessões de Graus, para os casos previstos no presente 
decreto, durante todo o ano de 2021. 



   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO ANUAL 

 
Seção I 

Do Pagamento em Parcela Única 
 

Art. 4º - Os Capítulos, observando os prazos dos §§ 2º e 3º do Artigo 1º, deverão 
realizar o seguinte procedimento para a regularização anual: 
 
I - Abrir o pacote de Regularização Anual no SISDM, contendo, no mínimo, 12 DeMolays 
Ativos e 03 Consultores; 
 
II - Efetuar o depósito ou transferência do valor referente à regularização, observados os 
descontos descritos na tabela do Anexo I; 
 
III - Encaminhar ao e-mail do Grande Mestre e ao Grande Secretário Estadual 
(gme@demolayro.org.br e gse@demolayro.org.br) o comprovante de pagamento e o 
número do pacote do SISDM. 
 

Parágrafo Único. A Organização que deixar de concluir integralmente o 
procedimento acima até 31/12/2020, deverá recolher a diferença com base no salário 
mínimo para o ano de 2021, ainda que o pagamento tenha sido feito dentro do prazo 
estipulado para a regularização com base no salário mínimo de 2020. 

 
Art. 5º - Os Priorados e Cortes Chevalier também terão desconto de 50% em 

suas regularizações anuais, bem como seguem os mesmos procedimentos estabelecidos 
no Artigo 4º, todavia, sua regularização se dá mediante pagamento de taxa única por 
Organização, ao invés de recolhimento per capta. 
 

Seção II 
Do Pagamento Parcelado 

 
Art. 6º - As Organizações poderão optar por pagamento parcelado, em até 06 

(seis) vezes iguais, beneficiando-se igualmente do desconto de 50%. 
 
§1° - Na modalidade de pagamento parcelado, as taxas deverão tomar por base o 

salário mínimo aprovado para o ano de 2021, conforme tabela do Anexo I. 
 
§2° - Os vencimentos das parcelas serão os seguintes: 
 

I - Primeira Parcela: 05/01/2021; 
II - Segunda Parcela: 05/02/2021; 
III - Terceira Parcela: 05/03/2021; 
IV - Quarta Parcela: 05/04/2021; 
V – Quinta Parcela: 05/05/2021; 
VI – Sexta Parcela: 05/06/2021. 
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§3° - Para que seja aceita a adesão ao pagamento parcelado, as Organizações 
deverão enviar e-mail do Grande Mestre e ao Grande Secretário Estadual 
(gme@demolayro.org.br e gse@demolayro.org.br), até o dia 01/02/2021, os seguintes 
documentos: 
 
I - O Termo de Compromisso (Anexo II do presente Decreto), assinado pelo Mestre 
Conselheiro / Ilustre Comendador Cavaleiro e pelo Presidente do Conselho Consultivo; 
 
II - O comprovante do pagamento da primeira parcela. 
 

§4° - O não atendimento das exigências acima implicará na rejeição da adesão 
pela Organização na modalidade de pagamento parcelado, devendo esta se regularizar 
mediante pagamento único. 

 
§5° - Se a Organização deixar de efetuar o pagamento de quaisquer uma das 

parcelas no prazo estipulado, todas as demais vencerão antecipadamente, devendo o 
saldo ser quitado em uma única parcela em até 15 (quinze) dias, a contar do 
vencimento da parcela não paga. 
 

 
Seção III 

Do Prazo Para Regularização Anual 
 

Art. 7° - O prazo final para a regularização anual de todas as Organizações 
Afiliadas no âmbito do GCE/RO é 1º de março de 2021. 
 

 
Seção IV 

Dos Conselhos Consultivos 
 

Art. 8º - Cada Organização Afiliada (Capítulos, Priorados e Corte) deverá conter, 
no mínimo, 03 (três) consultores a ela vinculados, e suas regularizações devem ser 
enviadas no mesmo ato da regularização da Organização. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS DESCONTOS E ISENÇÕES NAS TAXAS DE CONCESSÃO DE GRAUS 
 

Art. 9º - As Taxas de Iniciação, Elevação, Investidura aos Graus de Nobre 
Cavaleiro e Ébano, cujas cerimônias sejam conferidas durante todo o ano de 2021, serão 
reduzidas em 50% (cinquenta por cento). 

 
§1° - A redução não se aplica aos pacotes para regularização retroativa de graus 

já concedidos ou para pacotes de cadastro de membro antigo. 
 
§2º - Os valores das taxas, com as reduções acima estipuladas constam no Anexo 

I do presente Decreto. 
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Art. 10. O pagamento das taxas de concessão de grau (Iniciação, Elevação, 
Investidura de Nobre Cavaleiro e Ébano) deverá ser efetuado com 10 (dez) dias de 
antecedência da Cerimônia a ser realizada mediante boleto ou transferência para a conta 
do Grande Conselho do Estado de Rondônia, em parcela única. 

 
Parágrafo único. O comprovante de pagamento deverá ser anexado no pacote 

do SisDM e notificado seu número de registro ao Grande Mestre e Grande Secretário 
Estadual. 

 
Art. 11. Será concedida ISENÇÃO TOTAL nas taxas de Iniciação, Elevação e 

Investidura aos Graus de Cavaleiro e Ébano, desde que seja realizado a concessão do 
grau com no mínimo 8 (oito) candidatos/membros, e que a cerimônia seja realizada 
na mesma data. 

 
Parágrafo Único. A isenção somente será concedida caso o Capítulo ou 

Organização Afiliada obedeça aos procedimentos e prazos previstos no artigo 10, 
exigindo-se o valor total da taxa (12% em caso de Iniciação, Elevação e Investidura 
ao Grau de Nobre Cavaleiro e 15% para Investidura ao Ébano), em caso de 
descumprimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12. Todos os pagamentos deverão ser feitos mediante depósito ou 

transferência bancária para a Conta n° 36.281-6; Agência 3181-X, Banco do Brasil - 
001 em nome de Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay de Rondônia (GCE-RO), 
CNPJ n° 07.786.216/0001-73 ou pela chave pix: 07.786.216/0001-73. 

 
Art. 13. O Grande Tesoureiro Estadual é o encarregado do controle financeiro e 

administrativo das regularizações, bem como a emissão do Ato de Regularidade, que 
deverá ser assinado junto ao Grande Mestre Estadual. 

 
Art. 14. O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente ATO, que entra em vigor na data de sua publicação e revogam-
se as disposições em contrário. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os dispostos 
nos Decretos n. 004 e 008/GCE-RO/2019-2021. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do Estado de 
Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e 
vinte. 

Porto Velho – RO, 15 de dezembro de 2020. 

 
 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA               JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER 
Grande Mestre Estadual                                       Grande Secretário Estadual 



   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO I – Tabela de Taxas 
(válida até 31/12/2020) 

 

DESCRIÇÃO 
% 

Salário 
2020:  1.045,00 

 % Integral 50% 
Anuidade por Membro do Conselho Consultivo 

(Capítulo, Priorado e Corte). 
15% 156,75 

Não 
aplicável 

Cadastro (Conselho Consultivo) 10% 104,50 N/A 
2º Via da ID de Consultor 5% 52,25 N/A 

Anuidade do Capítulo 140% 1463,00 731,50 
Iniciação 12% 125,40 62,70 

Elevação ao Grau DeMolay 12% 125,40 62,70 
Cadastro de Membro Antigo (sem registro no SisDM)  20% 209,00 N/A 

2º Via de Diploma DeMolay 5% 52,25 N/A 
2º Via de Identidade DeMolay 5% 52,25 N/A 

2º Via de Diploma Sênior DeMolay 5% 52,25 N/A 
2º Via de Identidade Sênior DeMolay 5% 52,25 N/A 

Anuidade do Priorado 60% 627,00 313,50 
Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro 12% 125,40 62,70 

Investidura ao Grau do Ébano 15% 156,75 78,38 
Anuidade da Corte 100% 1045,00 522,50 

Investidura ao Grau de Chevalier 40% 418,00 N/A 
Anuidade de Castelo N/A Isento Isento 

Iniciação de Escudeiro N/A Isento Isento 
Anuidade do Preceptório 130% 1358,50 N/A 

Anuidade do Grande Conselho 110% 1149,50 N/A 
Anuidade do Ex-GME/GMEA 10% 104,50 N/A 
Cadastro de Oficial Executivo 10% 104,50 N/A 

Cadastro de Capítulo e/ou Organizações Afiliadas N/A Isento Isento 
Reconhecimento de Graus e Honrarias 10% 104,50 N/A 

Investidura ao Grau Cruz de Honra 50% 522,50 N/A 
Investidura ao Grau de Legionário 100% 1045,00 N/A 

Emissão Carta Constitutiva Permanente (Capítulo)  50% 522,50 N/A 
2º Via da ID de Oficial Executivo 10% 104,50 N/A 

2º Via de Carta Constitutiva 30% 313,50 N/A 
2º Via de Diploma de Honrarias e Prêmios 10% 104,50 N/A 

Anuidade de Clube de Mães, Pais e Amigos. N/A Isento Isento 
Emissão de ID de Membro do Clube de Mães, Pais e 

Amigos. 
N/A Isento Isento 

2º Via de ID de Membro do Clube de Mães, Pais e 
Amigos. 

10% 104,50 N/A 

* Havendo alteração, os valores das taxas serão readequados automaticamente para o ano 
de 2021, com base no salário mínimo. 



   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO II – Termo de Compromisso 
 
O Capítulo/Priorado ______________________________________________ n°  _____ 
por seus representantes, quais sejam: 
 
MC / ICC ___________________________________________________ ID________ 
 
PCC: _______________________________________________________ID________ 
 
Vem requerer a adesão à modalidade de pagamento parcelado para Regularização do 
ano de 2021, em (  ) 02 vezes; (  ) 03 vezes; (  ) 04 vezes; (  ) 05 vezes; (  ) 06 vezes. 
 
A regularização contempla ______ DeMolays e ___ Consultores, totalizando a quantia 
de R$ _________. 
 
Declaramos estar cientes dos vencimentos e valores de cada parcela, a saber: 
Parcela 01: 05/01/2021, no valor de R$_______________; 
Parcela 02: 05/02/2021, no valor de R$_______________; 
Parcela 03: 05/03/2021, no valor de R$_______________; 
Parcela 04: 05/04/2021, no valor de R$_______________; 
Parcela 05: 05/05/2021, no valor de R$_______________; 
Parcela 06: 05/06/2021, no valor de R$_______________. 
 
Declaramos estar cientes que, em caso de não pagamento de quaisquer umas das 
parcelas no prazo estipulado, todas as demais vencerão antecipadamente, devendo o 
saldo ser quitado em uma única parcela em até 15 (quinze) dias. 
 
Por fim, comprometemo-nos a enviar os comprovantes de cada parcela em até 05 
(cinco) dias após o seu vencimento, aos e-mails gme@demolayro.org.br e 
gse@demolayro.org.br. 
 

___________________________, _____de _______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
       _________________________________                 ________________________ 
Mestre Conselheiro/Ilustre Comendador Cavaleiro      Presidente do Conselho Consultivo 
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