
 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS BATISTAS –ANEB 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, NATUREZA, SEDE E FINS 

 

Art. 1°. A Associação Nacional de Escolas Batistas, doravante denominada ANEB, é uma 

entidade religiosa de direito privado, de fins não econômicos, fundada em 1963, por tempo 

indeterminado, de caráter cultural e educativo, regida por princípios cristãos, sob a égide e 

orientação da Convenção Batista Brasileira na qualidade de entidade auxiliar, de acordo com 

o Regimento interno daquela Organização. 

 

Parágrafo único. Os termos do presente Estatuto, bem como, do Regimento 

adotado pela ANEB, respeitam o espírito e a letra do Estatuto da Convenção Batista 

Brasileira, doravante denominada Convenção, nos limites do ordenamento jurídico 

vigente. 

 

Art. 2°. A ANEB, possui a sua sede e foro na cidade de Brasília — Distrito Federal, SEP/Sul 

EQ 705/905, Centro Empresarial Santa Cruz Bloco A, Sala 502, CEP 70390-055, tendo como 

área de atuação, todo o território nacional. 

 

Parágrafo único. A ANEB possui domicílio especial na cidade do Rio de Janeiro, RJ 

Sede da Convenção Batista Brasileira, para os efeitos dos atos nele praticados. 

 

Art. 3°. A ANEB é um órgão consultivo, representativo e coordenador da educação Secular 

promovida pelos batistas brasileiros, por meio de suas instituições de ensino de todos os 

níveis e graus, tendo por finalidades primordiais: 

 

I - promover eventos, com vistas ao desenvolvimento e o aprimoramento de 

administradores, educadores e capelães das instituições filiadas; 

 

II - promover o estudo de quaisquer problemas que se relacionem com educação 

e interessem à denominação batista; 

 

III - estimular a implementação da Filosofia Batista de Ensino; 

 

IV - incentivar as instituições batistas de ensino secular o aprimoramento de suas 

atividades, com a produção de material didático adequado aos princípios cristãos 

genuínos e a busca pela constante qualidade de ensino em consonância com a 

palavra de Deus; 

 



 V - oportunizar a integração entre os associados com a promoção de 

intercâmbios, nas áreas da educação, esporte, e cultura; 

 VI- acompanhar implantação de nos estabelecimentos de ensino; 

 

 VII - manter informados os associados sobre a situação do ensino brasileiro; 

 

 VIII - divulgar projetos e atividades inovadoras tanto das instituições como dos 

seus Educadores; 

 

 IX- prestar assessoria técnica, administrativa e jurídica aos seus associados, nos 

termos de seu Regimento e demais normas especificas. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO ASSOCIATIVO 

 

 

Art. 4°. A ANEB congrega instituições educacionais batistas, na qualidade de associados, 

de todos os níveis e graus, existentes em todo o território nacional, representadas pelo diretor 

geral, por proprietário ou por outro profissional da área de educação, devidamente 

designado. 

§-1° Entende-se por instituições educacionais batistas, para efeito do presente 

estatuto, aquelas definidas nos incisos II e III, de seu artigo 5°. 

 

§2° Por força da natureza da entidade, exposta no caput do presente artigo, a 

ANEB está impedida de constituir "membros" nos moldes apresentados nas 

disposições estatutárias da Convenção Batista Brasileira. 

 

Art. 5°. Os associados da ANEB são classificados nas seguintes categorias: 

 

I - NATO as instituições de ensino batistas, subordinadas à denominação batista, 

por meio das entidades da Convenção Batista Brasileira ou das Convenções 

Batistas Estaduais ou Regionais; 

 

II - EFETIVO as instituições de ensino pertencentes a entidades vinculadas às 

Igrejas Batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira; 

 

III- CONVIDADO – outras instituições de ensino, reconhecidamente batistas. 

 

§1° Os associados classificados na categoria "nato", são admitidos por 

homologação da Diretoria da ANEB. 

 

§2° Os associados classificados na categoria "efetivo" são admitidos por 

deliberação da diretoria da ANEB. 



§3° Os associados classificados na categoria "convidado”, somente poderão ser 

admitidos por decisão da Assembleia Gerai, mediante análise e encaminhamento 

por parte da Diretoria Executiva. 

 

Art. 6°- São direitos dos associados: 

 

I - participar das Assembleias da ANEB, com direito à voz e voto; 

 

II - participar de todos os eventos promovidos pela ANEB; 

 

III - receber, da Diretoria Executiva da ANEB, todas as informações, divulgações 

e comunicações de interesse dos associados, bem como, obter apoio no âmbito 

das assessorias previstas no inciso IX do artigo 3°, do presente estatuto; 

 

IV - dispor da estrutura física e de pessoal da ANEB, de acordo com o Regimento 

Interno e demais normas estabelecidas pela diretoria da entidade, para solução 

de assuntos de seu interesse. 

 

Art.7°. São deveres dos associados: 

 

I - zelar pela boa reputação da entidade, conquanto associado da ANEB, quer seja 

buscando colocar em prática os princípios e filosofia por ela adotados; 

 

II - manter em dia as obrigações pecuniárias junto a ANEB, quer sejam as 

contribuições sociais, quer sejam os demais compromissos assumidos. 

    

                §1° Os associados que deixarem de cumprir com suas obrigações pecuárias por 

03 (três) mensalidades consecutivas ou não, terão os seus direitos estatutários suspensos 

até a quitação do débito. 

 

                §2° Os associados classificados nas categorias descritas nos incisos I e III do 

artigo 5° deste Estatuto, após 120 (cento e vinte) dias da suspensão prevista no parágrafo 

anterior, serão desligados do rol de associados da ANEB, caso perdure a inadimplência 

havida, sem prejuízo das penalidades judiciais e extrajudiciais que forem adotadas pela 

entidade. 

 

                §3° O associado que for desligado por falta de pagamento de suas obrigações 

pecuniárias, será readmitido, mediante solicitação, após a quitação do débito remanescente. 

 

                §4° Na incidência de violação, por parte do associado, dos deveres previstos nos 

incisos 1 e II do presente artigo, será formada comissão ética, pela Diretoria da ANEB e, em 

última instância, pela Assembleia Geral, composta de 03 (três) representantes, dentre 



associados, para analisar e dar parecer em Assembleia Geral, quanto ao desligamento ou 

não do associado em questão, ressalvado o amplo direito de defesa. 

 

                §5° Em casos de desligamento ou exclusão da Convenção, de órgão ou igreja cujo 

associado esteja vinculado, ou ainda, em caso de desenrolamento de proprietário de escola 

associada do rol de membros de igreja batista, a Assembleia Geral decidirá sobre a sua 

condição como associado. 

 

                §6° A ANEB não interfere na gestão de seus associados, não exercendo poder 

jurisdicional legislativo sobre quaisquer instituições de ensino associadas, nem responde 

pelas ações ou omissões por elas cometidas. 

 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

                 Art. 8°. A Assembleia Geral é o órgão superior das deliberações da ANEB, 

constituída pelos associados natos, efetivos e convidados, através de representante, 

devidamente credenciado nos termos do Regimento, que terão direito a voz e voto, 

utilizando-se as mesmas regras parlamentares da Convenção. 

 

                 Art. 9°. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, por 

convocação do seu presidente e extraordinariamente, sempre que o presidente, com a 

aprovação da Diretoria Executiva, ou 1/5 (um quinto) dos associados, com direito a voto, 

julgar conveniente, podendo ser realizada em qualquer parte do território nacional. 

 

                §1° A convocação da Assembleia Geral será feita por Publicação no Órgão Oficial 

da Convenção Batista Brasileira, por correspondência ou por correio eletrônico ao 

representante do associado, com o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a Ordinária e 15 

(quinze) dias para a Extraordinária. 

 

                §2° A mesa da assembleia será composta pelo Presidente e Primeiro Secretário 

 Diretoria Executiva, assessorada pelo Diretor Executivo. 

 

                 §3° Na falta, impedimento ou recusa do Presidente, do Secretário ou de seus 

substitutos estatutários, a Assembleia Geral elegerá o ocupante dos cargos ausentes na 

ocasião de sua realização. 

 

                 §4° As Assembleias Gerais terão tantas sessões quantas forem necessárias. 

 

                 §5° O tempo e local das Assembleias Gerais poderão ser alterados em caso de 

extrema necessidade, a critério da Diretoria Executiva. 

 



                 §6° As Assembleias Gerais terão o quorum de maioria absoluta (metade mais um) 

dos associados com direito a voto, em primeira convocação e com qualquer número de 

associados, em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira e os 

assuntos serão aprovados pelo voto favorável da maioria dos presentes, salvo para 

deliberação das matérias previstas no parágrafo único do artigo 11. 

 

                §7° O associado suspenso não terá direito a votar e ser votado nas Assembleias 

Gerais. 

 

                Art. 10. Compete à Assembleia Geral: 

 

                 I - eleger e dar posse, em sua última sessão de Assembleia Ordinária, à Diretoria 

Executiva, que terá mandato até a Assembleia Geral Ordinária seguinte, composta de 

Presidente, Primeiro Vice-presidente, Segundo Vice-presidente, Primeiro Secretário e 

Segundo Secretário, dentre os representantes dos associados, admitida a reeleição por mais 

um mandato consecutivo, para qualquer cargo da Diretoria: 

 

                 II - aprovar o Regimento Interno e suas eventuais modificações; 

 

                 III - aprovar, anual ente, os relatórios, as contas e o balanço apresentados pelo 

Diretor Executivo: 

 

                 IV - apreciar e decidir, quando cabível, recurso dos associados, de decisões da 

Diretoria Executiva; 

 

                 V- aprovar o calendário de eventos e o plano de ação da ANEB, relativo ao 

exercício de competência, bem como o tempo e local da próxima Assembleia Ordinária; 

 

                 VI - nomear e destituir o Diretor Executivo; 

 

                 VII - admitir associados, classificados na categoria indicada no inciso III do artigo 

5° do presente estatuto; 

 

                VIII - nomear, na primeira sessão de cada Assembleia Geral Ordinária, dentre os 

representantes dos associados, uma Comissão de Exame de Contas, composta de 03 (três) 

membros que dará parecer na última sessão da mesma assembleia sobre o movimento 

financeiro do exercício, os demonstrativos mensais e o balanço anual sugerindo, quando 

necessário, a contratação de auditoria especializada para exame das contas apresentadas: 

 

                 IX - fixar o valor da mensalidade a ser paga pelo associado; 

 

                 X - decidir sobre os casos previstos nos parágrafos 4° e 5° do artigo 7° do presente 

Estatuto. 



 

                 Parágrafo único. Os cargos da Diretoria Executiva são privativos de 

representantes dos associados indicados nos Incisos e do artigo 5°, do presente Estatuto. 

 

                 Art. 11. Compete privativamente ã Assembleia Geral: 

 

                 I - reformar, emendar ou alterar o presente estatuto; 

 

                 II - autorizar a alienação, oneração ou gravame de bens imóveis da ANEB; 

 

                 III - destituir administradores; 

 

                 IV - decidir sobre a dissolução da entidade. 

 

                 §1° As matérias previstas no presente artigo só poderão ser deliberadas com a 

maioria absoluta dos associados com direito a voto em primeira convocação e 1/3 (um terço) 

dos associados com direito a voto, em segunda convocação, exigido o voto concorde de 2/3 

dos presentes para a aprovação de qualquer matéria. 

 

                 §2° No edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, deve constar, 

obrigatoriamente, a pauta das matérias a serem deliberadas. 

 

CAPÍTULO IV  

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

                 Art. 12. A Diretoria Executiva é o órgão de administração superior da ANEB, a ela 

competindo: 

 

                 I - homologar, admitir e desligar associados, respeitadas as disposições do 

parágrafo 3° do artigo 5° e parágrafos 4° e 5° do artigo 7°, do presente estatuto; 

 

                 II - analisar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral, o nome de 

instituições de ensino candidatas a associados convidados; 

 

                 III - elaborar e propor à Assembleia Geral alteração, emenda ou reforma do 

presente Estatuto e o Regimento; 

 

                 IV - elaborar e propor à Assembleia Geral o plano de ação e o calendário de 

eventos do exercício; 

 

                 V - elaborar a programação dos eventos do exercício e preparar o apoio técnico e 

logístico para a execução dos mesmos; 

 



                 VI - nomear um capelão que a integra, na qualidade de assessor; 

  

                 VII - definir a política de cargos e salários dos servidores da ANEB; 

 

                 VIII - constituir, quando necessário, comissão ética para estudo e parecer de 

assuntos previstos nos parágrafos 4° e 5° do 7°, do presente estatuto; 

 

                 IX - nomear e exonerar o Diretor Executivo, ad-referendum da Assembleia Geral; 

 

                 X - resolver os casos omissos neste Estatuto e no Regimento. 

 

                 §1° A Diretoria Executiva reunir-se-á tantas vezes e quantas forem necessárias 

por convocação escrita, via postal ou por correio eletrônico, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias de sua realização, podendo ser promovidas reuniões a distância, a critério da 

maioria de seus membros, respeitados os quoruns previstos. 

 

                 §2° O cargo de Capelão da ANEB é privativo de pastor ou educador religioso, com 

formação teológica ou de educação cristã em nível superior ou equivalente, membro de igreja 

Batista ligada à Convenção que, preferencialmente, pertença ou tenha pertencido ao quadro 

de instituição educacional batista, na área de ensino religioso, pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos. 

 

                 §3° A Diretoria Executiva poderá nomear, entre representantes de associados da 

ANEB ou não, Comissões. Câmaras ou GT's para estudar e dar parecer sobre assuntos que 

julgar oportunos ou por determinação da Assembléia Geral ou da Convenção. 

 

                 Art. 13. Compete ao Presidente da Diretoria Executiva: 

 

                 I - exercer a administração da ANEB, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto, 

o Regimento e as resoluções da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva. 

 

                 II - representar a ANEB ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 

podendo outorgar mandados e procurações, delegar poderes para representá-la em 

quaisquer circunstâncias, observados os termos deste Estatuto, do Regimento e das 

deliberações da Assembleia Geral; 

 

                 III - convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva; 

 

                 IV - autorizar a contratação e dispensa de servidores; 

 

                 V - aprovar normas internas de funcionamento da ANEB. 



                 Art. 14. Compete aos Vice-presidentes auxiliar o Presidente em suas atividades, 

substitui-lo em suas faltas e impedimentos e sucedê-lo no caso de vacância, obedecendo a 

ordem de sua eleição. 

 

                 Art. 15. Compete ao Primeiro Secretário: 

 

                 I - redigir e lavrar as atas das Assembleias Gerais e das Reuniões da Diretoria 

Executiva; 

 

                 II - promover a leitura das atas e dos expedientes nas Assembleias Gerais e das 

reuniões da Diretoria Executiva; 

 

                 III - auxiliar o Presidente nos processos de deliberação. 

 

 

                 Art. 16. Compete ao Segundo Secretário auxiliar o Primeiro Secretário em suas 

atividades, substituí-lo em suas faltas e impedimentos e sucedê-lo no caso de vacância. 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DO DIRETOR EXECUTIVO 

 

                 Art. 17. O Diretor Executivo, nomeado pela Diretoria Executiva e homologado pela 

Assembleia Geral, subordinado diretamente à Diretoria Executiva, é o responsável pela 

execução das atividades da ANEB, nomeado por tempo indeterminado. 

 

                §1° O Diretor Executivo deverá atender os seguintes requisitos:  

 

                 I - ser membro de uma Igreja Batista filiada Convenção Batista; 

 

                 II - pertencer ou ter pertencido ao quadro técnico de Colégio Batista por, no 

mínimo, 05 (cinco) anos; 

 

                 III - possuir habilitação profissional administrativa e pedagógica, compatível com 

a 

Função. 

 

                 §2° O Diretor Executivo será avaliado a cada 6 (seis) anos ou a qualquer tempo, 

por motivo justificado, com vista a permanência ou não no cargo que ocupa. 

 

                 Art. 18. Compete ao Diretor Executivo: 

 

                 I - exercer a gerência patrimonial, administrativa e financeira da ANEB; 

 



                 II - executar os atos oriundos das resoluções da Assembleia Geral e da Diretoria 

Executiva; 

 

                 III - manter em ordem o arquivo de documentos, livros de escrituração e cadastro 

dos associados; 

 

                 IV - elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual da ANEB e o 

balanço anual de suas contas, e encaminhar à Convenção Batista Brasileira; 

 

                 V - assinar chegues e demais documentos bancários, podendo abrir, movimentar 

encerrar contas bancárias nome da ANEB; 

 

                 VI - prestar assistência à Diretoria Executiva na mesa das assembleias gerais, em 

suas reuniões de negócios e na promoção dos eventos da ANEB, planejando as reuniões na 

elaboração da pauta e organizando a programação dos eventos;   

 

                 VII - fazer, anualmente, o levantamento estatístico das instituições educacionais 

batistas, de todo o território nacional; 

 

                 VIII - promover contatos com as instituições educacionais batistas não associadas 

vistas à sua adesão; 

 

                 IX - promover a cobrança das mensalidades devidas pelos associados; 

 

                 X - expedir ofícios e circulares aos associados, de assuntos de interesse das 

instituições educacionais batistas em particular e da educação em geral; 

 

                 XI - dar assistência ao associado, utilizando a estrutura física e de pessoal, nos 

limites das normas estabelecidas pela ANEB; 

 

                 XII - elaborar o órgão informativo da ANEB; 

 

                 XIII – admitir e demitir na forma do Artigo 13, Inciso IV. 

 

CAPÍTULO V  

DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMÔNIO 

SEÇÃO I 

Das Fontes de Recursos 

 

                 Art. 19. São fontes de recursos da ANEB: 

 

                 I - receitas advindas de mensalidades de seus associados, definidas pela 

Assembleia 



Geral; 

 

                 II - doações, legados, auxílios e contribuições de qualquer natureza, originários 

de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 

                 III - rendimento de qualquer natureza que venha a ser auferido como remuneração 

de aplicação de seu patrimônio; 

 

                 IV - receitas decorrentes de valores residuais advindos da promoção de eventos, 

publicações ou outros programas similares; 

 

Parágrafo único. A ANEB aplica integralmente os seus recursos na manutenção e no 

desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional. 

  

SEÇÃO II  

Do Patrimônio 

 

                Art. 20. O patrimônio da ANEB é constituído de: 

 

                 I - bens móveis e imóveis que venham ser adquiridos pela instituição ou doados 

por pessoas físicas e jurídicas: 

 

                 II - eventual superávit acumulado nos exercícios anteriores; 

 

                 III - outros valores não monetários que caracterizem bens patrimoniais. 

 

                 §1° A ANEB não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcela de seu 

patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 

 

                 §2° É vedado o uso do patrimônio da ANEB em fiança e avais. 

 

                 Art. 21. A ANEB poderá ser dissolvida por decisão de sua Assembleia Geral, 

adreferendum da Convenção. 

 

                 §1° A dissolução dependerá da manifestação direta e consensual da Assembleia 

Geral, prevista no parágrafo 1° do artigo 11, do presente Estatuto. 

 

§2° Em caso de dissolução da ANEB, liquidado o passivo existente e a retribuição 

de que trata o parágrafo 3° deste artigo, seus bens e direitos serão destinados à entidade 

denominada Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e, na sua 

ausência, destinados à Convenção respeitados os direitos de terceiros. 

 

 



CAPITULO V  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 22. A ANEB segue as diretrizes gerais e a orientação programática da 

Convenção apresentando-lhe relatórios anuais, de caráter informativo dos seus trabalhos, 

bem como, o balanço geral de suas contas. 

 

Art. 23. Os associados, a Convenção e suas entidades não respondem solidária, 

nem mesmo subsidiariamente, peias obrigações contraídas pela ANEB. 

 

Art. 24. A ANEB não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por 

qualquer forma ou título a seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores 

ou equivalentes. 

 

Art. 25. O exercício financeiro da ANEB coincide com o ano civil. 

 

Art. 26. Visando resguardar, aos associados, a imagem e o exercício dos direitos 

previstos neste Estatuto, é vedado o uso do nome, marca ou símbolos da ANEB, sugerindo 

a existência ou permanência de vinculação institucional, por parte de instituições 

educacionais evangélicas em geral e batistas em particular, não associados, ex-associados 

ou ainda, aqueles que se encontram com os direitos estatutários suspensos. 

 

Art. 27. A ANEB terá um Regimento interno, cujo conteúdo não poderá contrariar 

o presente Estatuto. 

 

Art. 28. O presente Estatuto, bem como suas reformas, entrarão em vigor após a 

sua aprovação pela Convenção e só poderá ser reformado, nos termos deste Estatuto, em 

Assembleia Geral em cuja convocação conste Reforma de Estatuto. 

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2004. 

 

O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, em 15 janeiro de 

2004, na cidade de Beto Horizonte - MG, especialmente convocada para esse fim, nos 

termos do inciso I, do artigo 13 combinado com o inciso III do artigo 15 do Estatuto da ANEB, 

de 16 de julho de 1999 e aprovado consoante Lei n° 10.406, de 10 de- janeiro de 2002, que 

instituiu o novo Código Civil, nos moldes do caput do art. 59, seus inciso IV e § único, em 

cumprimento das exigências do Art 2.031 do citado Diploma, entrando em vigor na data de 

seu registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, tendo efeito consolidado, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 



ANEB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS BATISTAS  

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA E SEDE 

 

Art. 1°.  A Associação Nacional de Escolas Batistas, doravante denominada 

ANEB, é pessoa jurídica, de direito privado, com fins não econômicos de caráter cultural e 

educativo, sob a égide e orientação da Convenção Batista Brasileira na qualidade de 

entidade auxiliar, e de acordo com o Regimento Interno daquela Organização. 

 

Art. 2. A ANEB, possui a sua sede na cidade de Brasília — Distrito Federal, tendo 

domicílio especial na cidade do Rio de Janeiro, RJ, sede da Convenção Batista Brasileira. 

Parágrafo único. O domicílio especial de que trata o presente artigo será utilizado por decisão 

da Diretoria Executiva da ANEB ou por determinação da Convenção Batista Brasileira. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 3°. A admissão de associados á ANEB será procedida da seguinte forma: 

 

I - NATO - Homologado pela Diretoria Executiva, por reconhecimento da 

Secretaria Geral, através dos anais da Convenção Batista Brasileira ou das 

Convenções Estaduais ou Regionais; 

 

II - EFETIVO - Aprovado pela Diretoria Executiva, mediante solicitação escrita da 

instituição, com a recomendação do pastor da igreja (ou seu substituto legal) à 

qual está vinculada; 

 

III - CONVIDADO - Encaminhamento à Diretoria Executiva, por parte do 

interessado, de histórico e comprovação que caracterize tratar-se de instituição 

de ensino reconhecidamente batista. 

 

Parágrafo único. Após análise da documentação fornecida pelo candidato a 

associado, na categoria “convidado", a Diretoria Executiva encaminhará parecer 

à Assembleia Geral, recomendando ou não a sua admissão.  

 

Art. 4°. Os associados terão direito a obter assessoria técnica, administrativa e 

jurídica da ANEB, no âmbito de suas limitações, respeitados os dispositivos do parágrafo 6° 

do Art. 7° de seu Estatuto, bem como, utilizar a estrutura física e de pessoal em sua sede, 

em Brasília, para assunto especifico do associado. 



Parágrafo único. Os custos decorrentes dos serviços e do material de que trata o 

presente artigo correrão por conta do associado beneficiário, ressalvadas as 

exceções definidas pela Diretoria Executiva. 

 

Art. 5°. A Secretaria Geral encaminhará à Diretoria Executiva a relação dos 

associados inadimplentes para efeito de suspensão ou desligamento a qual, por sua vez, 

fará a homologação. 

 

Parágrafo único - Após a quitação do débito em atraso pelo associado suspenso 

ou desligado a Secretaria Geral procederá a sua regularização ou readmissão. 

 

Art. 6°. A Comissão de Ética nomeada para estudar os casos de violação dos 

incisos I e II do Art.7° do Estatuto terá o prazo para apresentar o relatório final fixado pelo 

órgão que a nomeou, podendo solicitar prorrogação caso seja necessário devendo, em 

quaisquer circunstâncias, respeitar o Art. 5° do Código Civil. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 7°. A Assembleia Geral é o órgão superior das deliberações da ANEB, 

constituída pelos associados da categorias nato, efetivo e convidado, através de 

representante credenciado através de ofício encaminhado pelo representante legal da 

instituição associada, à Secretaria Geral. 

 

Parágrafo único. Cada associado terá direito a apenas 01 (um) representante nas 

deliberações da Assembleia Geral podendo, entretanto, outros membros 

pertencentes aos associados dela participar, com direito a voz. 

 

Art. 8°. A convocação promovida por 1/5 (um quinto) dos associados obedecerá 

aos mesmos procedimentos do disposto no parágrafo 1° do artigo 9° do Estatuto e 

respeitarão as alterações previstas no parágrafo 5° do mesmo artigo. 

 

Art.9°. Cada deliberação da Assembleia Geral poderá ser por escrutínio secreto 

ou aclamação, a critério da maioria absoluta de seus participantes. 

 

CAPITULO IV  

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 10. A Diretoria Executiva da ANEB é composta de Presidente, 1° Vice-

presidente, 2° Vice-presidente, 1° Secretário e 2° Secretário, dentre os representantes 

credenciados dos associados natos e efetivos. 



§1°. A reeleição de que trata o inciso l do artigo 10 do Estatuto, refere-se ao 

representante e não ao associado. 

 

§2.°. Para as reuniões da Diretoria Executiva, as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação dos membros com residência em locais fora do local 

do evento serão arcadas pela ANEB, total ou parcialmente, caso necessário. 

 

§3° A Diretoria Executiva poderá tomar decisões de competência da Assembleia 

Geral, ”aad referendum” dela, em situações extremamente inadiáveis, desde que 

não comprometam o patrimônio da ANEB, nem firam o Estatuto ou o presente 

Regimento. 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA GERAL 

 

Art.11. A Secretaria Geral da ANEB terá um titular denominado Secretário Geral, 

subordinado à Diretoria Executiva que responderá, operacionalmente, ao seu Presidente ou 

substituto legal. 

 

Art12. Por homologação da Diretoria Executiva, a Secretaria Geral, poderá 

constituir, além de outros, os seguintes órgãos operacionais: 

 

I - Departamento de Apoio Técnico-Administrativo; 

 

II - Departamento de Apoio Técnico Pedagógico; 

 

III - Departamento de Assessoria Jurídico/Legislativa;  

 

IV - Departamento de Eventos. 

 

Parágrafo único. Cada Departamento terá recursos físicos e humanos, bem como, 

normas, definidos pela Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO V  

DAS FONTES DE RECURSOS 

 

Art. 13. As doações, legados, auxílios e contribuições de qualquer natureza, 

originários de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras só 

poderão ser incorporadas mediante anuência da Diretoria Executiva. 

 

CAPITULO VI  

DISPOSIÇÕES GERAIS 



Art. 14. O encaminhamento de Relatórios Anuais dos seus trabalhos à Convenção 

Batista Brasileira será feito pelo titular da Secretaria Geral. 

 

Art.15. Qualquer membro da Diretoria Executiva que for descredenciado como 

representante do associado deixa de ocupar o cargo de que era detentor. 

 

Art16. Os servidores contratados pela entidade submetem-se ao regimento 

trabalhista da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT podendo ser admitidos ainda, 

voluntários e estagiários sendo vedada a utilização de trabalho regular, por estes prestados, 

sem o respectivo contrato legal. 

 

Art. 17.  A ANEB, por intermédio de seu presidente, tomará as medidas cabíveis, 

de imediato, inclusive na esfera judicial, caso seja detectado o uso indevido do seu nome, 

marca ou símbolos por parte de entidades estranhas ao seu corpo associativo. 

 

Art. 18. As disposições necessárias para o bom funcionamento da ANEB, não 

contidas no Estatuto ou neste Regimento, podem ser editadas por normas do Presidente da 

Diretoria Executiva nos termos de que trata o inciso V do Art. 14 do Estatuto. 

 

Art. 19. Este Regimento é aprovado peia Assembleia Geral que também pode 

reformá-lo por sua iniciativa ou proposta da Diretoria Executiva, sempre em conformidade 

com o Estatuto. 

 

Art. 20. O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela 

Assembleia Geral, nos termos do III do Art 13 (treze) do Estatuto. 

 

 

Belo Horizonte/MG, 15 de janeiro de 2004. 

 

 

José Nemésio Machado  

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


