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CAPITULO I - DENOMINAÇÃO, ESCLARECIMENTOS, SEDE, OBJETO

Artigo 1º - DENOMINAÇÃO
a. A Associação adota a denominação: AHUESB - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, UNIÃO ESPIRITUALISTA SETA
BRANCA, adiante designada por “AHUESB”;
b. A AHUESB, rege-se pelas disposições da lei aplicável, dos presentes estatutos e dos regulamentos internos;
O artigo 1º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 2º - DESIGNAÇÕES, SIGLAS E ESCLARECIMENTOS
a. Explicação sobre as designações e outros termos apresentados nos estatutos.
1. Doutrina do Amanhecer
Designa a referência à Doutrina Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, originada no Brasil, fundada por Tia
Neiva (Neiva Chaves Zelaya). O termo “Doutrina do Amanhecer” mantem-se nestes estatutos mesmo que a
denominação da Doutrina possa mudar por alterações originadas nas entidades oficialmente responsáveis.
2. Recognitionem Official Doctrine
O termo simboliza Reconhecimento Oficial na Doutrina
Designa uma classificação, consagração ou outro tipo de insígnia, cargo ou facto que só se considere válido
pelo reconhecimento oficial da Doutrina do Amanhecer, e que seja comprovável por documento oficial.
3. Scripturas Matrem Spiritualitatis
O termo simboliza Acervo da Mãe e Espiritualidade
Designa uma decisão, que na força da consciência, apenas seja tomada após consulta do acervo oficial
deixado por tia Neiva e após consulta da Espiritualidade Maior, por parte dos Médiuns constituintes do órgão
ou cargo que se encontre na necessidade de tomar uma decisão importante para a qual não existe uma
solução razoável do ponto de vista da lei, da lógica ou da razão, mesmo que isso traga a necessidade de
repetir uma reunião ou adiar uma decisão.
4. Duo Tertiae Consensus
O termo simboliza “Consenso de Dois Terços”
Designa uma padronização numérica para assembleias ou reuniões dos órgãos sociais com deliberação
designada nestes termos. Em assembleia, seguindo este princípio, o poder de deliberação é determinado pela
concordância de dois terços de um determinado grupo de associados ou membros. Esta designação
estabelece ainda que, no caso de o cálculo de dois terços originar um número decimal, o arredondamento é
feito para cima, isto é, o número inteiro imediatamente acima do valor decimal calculado, para que o número de
votantes necessários para deliberar nunca seja efetivamente inferior aos dois terços.
5. Arbitrium Aequo Result
O termo simboliza “Escolha de um Resultado Justo”
Princípio que designa um método de votação, em que seja necessário eleger um de vários candidatos, ou uma
de várias opções sujeitas a voto - consiste num sistema de voto por maioria simples em uma ou duas voltas,
até que seja atingida uma opção de voto vencedora, pelo atingimento de cinquenta por cento dos votantes
acrescido de mais um votante.
Se na primeira volta isso não for possível, eliminam-se todas as opções de voto exceto as duas mais votadas,
e procede-se a uma segunda volta de voto, aplicando-se as mesmas regras.
Verificando-se um empate, em qualquer uma das voltas, procede-se ao desempate pela votação dos
associados Arcanos (Recognitionem Official Doctrine) e se o empate persistir, devido a um número par de
associados Arcanos, exclui-se o voto do associado Arcano de idade mais jovem (art. 2º).
AHUESB - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, UNIÃO ESPIRITUALISTA SETA BRANCA // NIPC 513 716 866

ESTATUTOS

Página 5 de 42

6. Domum Quorum Minimum
O termo simboliza “Assembleia com Quórum Mínimo”
Princípio que designa o quórum e o poder para deliberar em assembleias designadas nestes termos, devendo
verificar-se simultaneamente os seguintes requisitos:
6.1 Quórum de quarenta e nove associados, deliberação com dois terços do total de associados presentes,
nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º)
6.2 Quórum de um membro do Conselho de Administração;
6.3 Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com dois
terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
6.4 Quórum de sete associados com Insígnia Fundador, e destes, deliberação com dois terços, nos termos do
princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
6.5 Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio Arbitrium
Aequo Result (art. 2º).
7. Domum Pulsus Fundatorum
O termo simboliza “Assembleia Dirigida por Fundadores”
Princípio que designa o quórum e o poder para deliberar em assembleias designadas nestes termos, devendo
verificar-se simultaneamente os seguintes requisitos:
7.1 Quórum de quarenta e nove associados com Insígnia Fundador, e desses, deliberação com dois terços,
nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º)
7.2 Quórum de um membro do Conselho de Administração;
7.3 Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com dois
terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
7.4 Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio Arbitrium
Aequo Result (art. 2º).
8. Domum Arbitrium Absolute
O termo simboliza “Assembleia de Decisão Absoluta”
Princípio que designa o quórum e o poder para deliberar em assembleias designadas nestes termos, devendo
verificar-se simultaneamente os seguintes requisitos:
8.1 Quórum de duzentos e vinte e nove associados com Insígnia Fundador, (corresponde a dois terços do
total de fundadores) e desses, deliberação com dois terços, nos termos do princípio Duo Tertiae
Consensus (art. 2º)
8.2 Quórum de um membro do Conselho de Administração;
8.3 Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com dois
terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
8.4 Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio Arbitrium
Aequo Result (art. 2º).
9. Domum Unanimi Intactile
O termo simboliza "Assembleia Unânime Intangível"
Princípio que designa o quórum e o poder para deliberar em assembleias designadas nestes termos, devendo
verificar-se simultaneamente os seguintes requisitos:
9.1 Quórum de todos os associados da AHUESB;
9.2 Deliberação com a totalidade de votos favoráveis de todos os associados da AHUESB;
9.3 Impossibilidade de qualquer redução de quórum nas AG convocadas nestes termos, mesmo em segunda
convocação.
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10. Consilium Doctrine Aurora
O termo simboliza “Conselho da Doutrina do Amanhecer”
Princípio que designa o quórum e o poder para deliberar em Assembleia Consultiva Doutrinária, devendo
verificar-se simultaneamente os seguintes requisitos:
10.1 Quórum de quarenta e nove associados com classificação “Iniciado”, (Recognitionem Official Doctrine) e
desses, deliberação com dois terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º)
10.2 Quórum de sete membros do Conselho Doutrinário, e destes, deliberação com dois terços, nos termos
do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
10.3 Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com dois
terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
10.4 Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio Arbitrium
Aequo Result (art. 2º).
11. Adventu Minister Patrem
O termo simboliza “Chegada de um Ministro do Pai”
Princípio que define as regras para que se considere representado na AHUESB um novo Ministro de Pai Seta
Branca e seu Povo (Recognitionem Official Doctrine).
Na inscrição regular dos associados que tenham classificação “Iniciado” entram em consideração para este
princípio, o Templo de origem (através do nome do Ministro do Adjunto de Povo do qual o associado é um
componente) e a Classificação que o associado tem na Doutrina do Amanhecer.
Existem duas circunstâncias em que um novo Ministro se faz representado, juntamente com o seu Povo:
a) Através da inscrição de um associado que na Doutrina do Amanhecer tenha a Classificação de Adjunto do
Povo, sendo nestes casos o Povo representado na Cassandra deste associado, dada a sua condição de
representante do seu Povo, que lhe é conferida pela Doutrina do Amanhecer.
O associado recebe a Insígnia Adjunto do Povo;
b) Sempre que se verifique, pela inscrição regular dos associados, que se faz presente um terceiro
Componente na origem do mesmo Templo, isto é, que na sua ficha de inscrição apresente o mesmo nome
de Ministro, considera-se representado um novo Ministro de Pai Seta Branca e seu Povo. A atribuição da
Cassandra do associado componente desse Povo, segue o procedimento dos demais associados.
Adicionalmente é reservado o primeiro número de associado que imediatamente a seguir se encontre
disponível, e no campo de “nome do associado” ficará registado “Representante de Povo ´nome do
Ministro`”. A essa Cassandra será atribuída a Insígnia Ministro e, dado que o Adjunto de Povo ainda não é
associado, será endereçado um convite formal, presencial ou escrito, para que se torne associado da
AHUESB na representação do seu Povo. Se esse convite for recusado, ou por omissão no prazo de trinta
dias, será convidado um associado “Iniciado”, com prioridade para um Componente desse Povo para
receber a insígnia Regente do Povo. A ACD ficará encarregue de selecionar um associado para que seja
formalizado o convite. Sem imposição de prazo, se o Adjunto do Povo aceitar o convite, tomará a
Cassandra de Representação do Povo, interrompendo a Regência (sendo retirada a insígnia ao Regente) e
o Adjunto receberá a insígnia nos termos da alínea anterior.
As Cassandras de um a sete ficam desde já reservadas para os sete primeiros-ministros e seus Povos que
se juntarem à AHUESB, sendo a atribuição efetuada nos termos designados nos dois pontos anteriores. O
conjunto das sete primeiras Cassandras representa os sete Povos de Pai Seta Branca que formam a raiz
da AHUESB.
b. Designação de termos, siglas e abreviaturas:
1. Assembleia Geral adiante designada “AG”;
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2. Mesa da Assembleia Geral adiante designada “MAG”;
3. Conselho de Administração adiante designado “CA”;
4. Conselho Fiscal adiante designado “CF”;
5. Assembleia Consultiva Doutrinária adiante designada “ACD”;
6. Mesa da Assembleia Consultiva Doutrinária “MACD”;
7. Conselho Doutrinário adiante designado “CD”;
8. Número de Associado adiante designado de “Cassandra”;
9. “Classificação Doutrinária” e “Consagração” são termos que se referem a atribuições que encontram significado
na Doutrina do Amanhecer, nos termos do princípio Recognitionem Official Doctrine;
10. Associado com Classificação Doutrinária “7º Raio Adjuração Arcanos Rama 2000” adiante designado “Arcano”
Recognitionem Official Doctrine.
O artigo 2º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 3º - NATUREZA
A AHUESB, é uma instituição particular de solidariedade social e religiosa, sem fins lucrativos:
1. A AHUESB, é por natureza apartidária e confessional na Doutrina do Amanhecer (art. 2º);
Esta alínea só pode ser revista ou alterada nos termos do princípio Domum Arbitrium Absolute;
2. A AHUESB, terá a duração por tempo indeterminado, só podendo dissolver-se nos termos previstos na Lei e nos
próprios estatutos;

Artigo 4º - SEDE E DELEGAÇÕES
1. A AHUESB, tem a sua sede social, na Rua Infante D. Henrique, Edifício Ferreirinha 1, Bloco E, n.º 550, sala 21,
União das Freguesias de São Martinho e Santiago de Bougado, 4785 – 187 Trofa, concelho da Trofa e Distrito do
Porto.
2. A AHUESB, poderá transferir a sua Sede Social para outro local, assim como criar delegações ou outras formas
de representação, por deliberação do C.A.
3. A AHUESB, em seu âmbito, não terá restrição territorial.

Artigo 5º - IDENTIFICAÇÃO
A AHUESB, tem o número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 513 716 866.
1. O sítio oficial na Internet da AHUESB pode ser acedido através dos endereços www.ahuesb.pt ou
www.ahuesb.org, onde constará uma página de contactos, com os endereços de e-mail oficiais, bastando que
estejam publicados nessa página para terem carácter oficial.
2. A AHUESB, adota como logotipo o emblema constante no sítio oficial da internet, aprovado em AG;

Artigo 6º - OBJETIVOS E ATIVIDADES
1. A AHUESB, tem como objetivos:
a) Desenvolver e trabalhar a mediunidade conforme os ensinamentos, leis e princípios deixados pela médium
clarividente Neiva Chaves Zelaya (Tia Neiva), na linha da Doutrina do Amanhecer (art.2º);
b) Ensinar as leis cívica e moral através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na humildade, tolerância e
no amor, a todos em geral e aos grupos, infantil e juvenil em particular;
c) Receber e apoiar todos os cidadãos com enfermidades espirituais sem discriminação de raça, género,
orientação sexual, estatuto social, ideologia politica ou crença religiosa;
d) Albergue temporário e gratuito para os mais vulneráveis, especialmente enfermos espirituais, idosos e
crianças;

AHUESB - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, UNIÃO ESPIRITUALISTA SETA BRANCA // NIPC 513 716 866

ESTATUTOS

Página 8 de 42

e) Incentivar e promover a solidariedade social através de cursos, atividades educativas, artísticas, culturais,
colóquios e afins;
f) Colaborar com instituições e profissionais de saúde, espiritualmente nas patologias psico-espirituais;
g) Em estrito respeito à atividade principal, a associação pode desenvolver outras atividades individualmente ou
em associação, parcerias, protocolos ou por qualquer outra forma societária legalmente prevista com outras
pessoas singulares ou coletivas, nomeadamente na prestação de serviços logísticos, comerciais ou industriais;
h) Promover ações em benefício dos associados e de todos os que participam nas atividades específicas da
associação;
i) Promover e organizar iniciativas baseadas no princípio da associação, tendentes a obter autonomia económica
e financeira;
Os pontos a), b) e c) só podem ser revistos ou alterados nos termos do princípio Domum Arbitrium Absolute (art 2º).
2. A AHUESB, para realização dos seus objetivos, propõe-se criar e manter as seguintes atividades:
a. Incentivar e promover a solidariedade social através de cursos, atividades educativas, artísticas, culturais,
colóquios e afins;
b. Colaborar com instituições e profissionais de saúde, espiritualmente nas patologias psico-espirituais;
c. Em estrito respeito à atividade principal, a associação pode desenvolver outras atividades individualmente ou
em associação, parcerias, protocolos ou por qualquer outra forma societária legalmente prevista com outras
pessoas singulares ou coletivas, nomeadamente na prestação de serviços logísticos, comerciais ou industriais;
d. Fomentar o relacionamento institucional com os organismos oficiais de âmbito local, regional e nacional;
e. Promover ações em benefício dos associados e de todos os que participam nas atividades específicas da
associação;
f. Promover e organizar iniciativas baseadas no princípio da associação, tendentes a obter autonomia económica
e financeira;
g. Sem prejuízo do número anterior, sustentar a autonomia financeira, através da quotização, donativos materiais
e/ou em espécie, juros de aplicações financeiras, produto de rendas ou rendimentos de outra natureza;
h. Construir um albergue temporário e gratuito com a inspiração “Casa Transitória do Povo Ypuena” existente no
Brasil, para os mais vulneráveis, especialmente enfermos espirituais, idosos e crianças;
i. Desenvolver diversas formas de ação humanitária;
j. Desenvolver diversas formas de apoio aos Templos do Amanhecer.

CAPITULO II - RELATIVO AOS ASSOCIADOS
SECÇÃO I – INSCRIÇÃO, ADMISSÃO, CLASSIFICAÇÃO
Artigo 7º - INSCRIÇÃO
Podem ser associados, todas as pessoas que se proponham contribuir para a realização dos fins da associação:
a. Pessoas singulares, maiores de dezasseis anos de idade, sem discriminação de raça, género, orientação
sexual, estatuto social, ideologia politica ou crença religiosa. Pessoas com incapacidade mental, desde que
autorizadas por representante legal;
b. Pessoas coletivas legalmente constituídas;
c. A inscrição para associado, é feita em impresso interno, assinado pelo candidato apresentando o documento
comprovativo de identificação pessoal, tratando-se de pessoa coletiva, comprovativo de representante legal;
d. Ao assinar a ficha de inscrição para associado, quer na pessoa singular, quer na pessoa coletiva através do
representante, o associado aceita os estatutos e regulamentos internos, quer à data em que se faz associado,
quer em futuras atualizações devidamente aprovadas;
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e. A identificação e informação contida no impresso de inscrição do associado, será recolhida numa base de
dados, para utilização exclusiva dos serviços da AHUESB;

Artigo 8º - ADMISSÃO E READMISSÃO, PERDA DE QUALIDADE DE ASSOCIADO
1. A admissão ou rejeição do candidato para lugar de associado, será efetuada por deliberação do C.A. nos
seguintes termos:
a. A rejeição só poderá ser deliberada, por inequívoca inconveniência para os interesses da AHUESB, devendo
ser fundamentada por escrito e comunicada ao interessado, no prazo máximo de trinta dias;
b. A admissão do candidato fica condicionada à aceitação dos estatutos e dos regulamentos internos da
AHUESB. A condição de associado inicia-se após admissão e assinatura do Livro de Honra e Compromisso,
próprio para o efeito, depositado na AHUESB, à guarda do C.A. – No caso de um associado com admissão
devidamente aprovada não ter condição de estar fisicamente presente para assinar o referido livro, será
concedido acesso a uma declaração de compromisso, que após assinada e enviada para a AHUESB, e
devidamente anexada ao livro, anula a necessidade de assinar o livro. Nestes casos, no espaço do livro que
estava destinado à assinatura daquele associado, identificado pelo respetivo número, é mencionado que existe
uma declaração de compromisso em anexo;
c. A readmissão de um associado, após manifestação escrita da sua vontade, devidamente fundamentada, e
dirigida ao C.A. é deliberada em reunião do C.A. e comunicada ao interessado no prazo máximo de trinta dias.
d. A readmissão do associado abre a porta à recuperação das suas insígnias. A insígnia de fundador é
reatribuída, sendo a Regência interrompida. As insígnias atribuídas por direito determinado pelas classificações
doutrinárias na Doutrina do Amanhecer (Recognitionem Official Doctrine) (art. 2º) são reatribuídas assim que o
processo de readmissão esteja devidamente autorizado, e a ficha do associado devidamente atualizada;
2. A perda da qualidade de associado, é determinada por:
a. Exoneração a pedido do próprio, desde que manifeste por escrito a sua vontade de abdicar da qualidade de
associado, dirigida à M.A.G., fazendo-se acompanhar do respetivo cartão de associado;
b. Demissão por violação das regras impostas pelos estatutos ou regulamentos internos, por indicação do CA,
sempre sujeito a deliberação em Assembleia Geral, nos termos do princípio Domum Pulsus Fundatorum (art.
2º). Nestes casos o CA pode suspender temporariamente o associado até à data da AG.

Artigo 9º - NUMERAÇÃO
O número a atribuir pela AHUESB ao associado (Cassandra – art. 2º), será em contagem sucessiva independente da
categoria do mesmo, nos termos das alíneas seguintes, com as seguintes regras e exceções:
1. Regras:
a. A Cassandra do associado, ficará sempre ligada à sua identidade;
b. Não haverá reatribuição da Cassandra por motivo de morte física, demissão ou exoneração, isto é, mesmo
depois da morte ou por algum motivo em que se perca a qualidade de associado, a Cassandra atribuída
inicialmente mantem-se eternamente ligada àquela identidade;
2. Exceções:
c. A única exceção em que um número volta a ser utilizado, é nos casos em que ocorra a readmissão do
associado, que irá manter a Cassandra que inicialmente lhe foi atribuída;
d. A Cassandra a atribuir aos associados coletivos, e aos associados que no ato da inscrição, não assumam a
condição de fundador (estes serão associados singulares), iniciam-se no 344, sendo atribuído o número
trezentos e quarenta e quatro ou imediatamente acima, que esteja disponível.
O artigo 9º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
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SECÇÃO II – ORGANIZAÇÃO DOS MEMBROS ASSOCIADOS
Artigo 10º - CATEGORIA DO ASSOCIADO E INSÍGNIAS
1. A AHUESB, terá um número ilimitado de associados que se classificam em quatro categorias:
a. Fundador;
b. Singular;
c. Coletivo;
d. Honorário;
2. A individualidade enquanto associado, que o distingue dos demais associados, não se define unicamente pela
atribuição de uma das quatro categorias listadas no ponto anterior, mas cumulativamente pelas insígnias que lhe
são atribuídas, bem como as demais atribuições e classificações constantes dos estatutos e regulamentos
internos, e que se encontram devidamente registadas e atualizadas na ficha do associado, nas bases de dados da
AHUESB;
3. As insígnias são atribuições ligadas a cada associado, nos termos dos estatutos e dos regulamentos internos, com
exceção dos associados coletivos, que, pela sua classificação e condição na Doutrina do Amanhecer (art. 2º), e
por atribuição da própria associação, reúna os pressupostos para as receber, nos termos das alíneas seguintes:
a) Existem sete Insígnias com designações diferentes que podem ser atribuídas aos associados, acrescidas dos
complementos, que surgem entre parêntesis reto após o nome da Insígnia, e que confere atribuições adicionais
à Insígnia. As Insígnias regem-se nos seguintes termos:
1. Insígnia Fundador
1.1. A insígnia Fundador é atribuída a todos os associados fundadores, sendo repetida até trezentas e
quarenta e três vezes, com atribuição aos associados com Cassandra numerada de um até trezentos e
quarenta e três. Cada um destes associados recebe esta Insígnia no momento em que é admitido
como associado fundador. A Insígnia fica registada na ficha do associado (nas bases de dados da
AHUESB), no formato “Fundador [Nº da Cassandra]”. Mesmo após transmissão (art. 11º) as trezentas
e quarenta e três insígnias existentes mantêm a designação original.
Exceção: até que se atinja o número total de associados fundadores, que são trezentos e quarenta e
três (art. 12º) a Insígnia Fundador é designada sem número, sendo registada na ficha do associado no
formato “Fundador [s/n]”. Nos termos do nº 4 do art.12º, os números da Cassandra só serão atribuídos
quando estiverem presentes o total de fundadores. Nesse momento, ficarão atribuídos os respetivos
números às insígnias (ficando o registo com o formato “Fundador [Nº da Cassandra]”);
1.2. A transmissão da Insígnia Fundador, obriga a que se mantenha um número total de trezentas e
quarenta e três destas Insígnias ao longo do tempo, porque estas Insígnias não se criam nem se
perdem, apenas poderão ser deslocadas e porque o número atribuído à Insígnia “Fundador” é único,
irrepetível e obrigatório do um até ao trezentos e quarenta e três.
As regras de transmissão de Insígnia Fundador decorrem nos termos descritos em artigo próprio, e
são aplicáveis sempre que se verifique perda de qualidade de associado.
Exceção: durante o tempo em que não se atinja o número total de associados fundadores, o número
existente de insígnias será igual ao número total de associados fundadores existentes, até que se
atinja o número máximo de trezentos e quarenta e três Insígnias Fundador.
2. Insígnia Ministro
2.1. A Insígnia Ministro é atribuída quando não existe qualidade de associado ligada à Cassandra da
Representação do Povo (ver princípio Adventu Minister Patrem), quer pela perda da qualidade de
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associado por parte do Adjunto do Povo, quer pela ausência do Adjunto do Povo que ainda não tenha
aceite o convite para ingressar na AHUESB.
2.2. A Insígnia Ministro é atribuída no formato “Ministro [Nome do Ministro, “na Regência de” (“Mestre” ou
“Ninfa”) “Nome”, “Nº da Cassandra da Regência”]”.
Sempre que esteja presente a insígnia “Ministro” deve estar atribuída Regência nos termos do princípio
Adventu Minister Patrem (art.2º).
2.3. A insígnia Ministro deixa de estar atribuída sempre que esteja atribuída a insígnia Adjunto de Povo na
mesma Cassandra, e simultaneamente é interrompida a Regência na Cassandra que a tinha recebido.
2.4. A Insígnia Ministro não é transmissível.
3. Insígnia Adjunto do Povo
3.1. A Insígnia Adjunto do Povo é atribuída nos termos do princípio Adventu Minister Patrem (art. 2º);
3.2. A Insígnia toma o formato “Adjunto do Povo [“Adjunto”, Nome do Ministro, “Mestre”, nome do Adjunto,
Classificação do Mestrado]” (Recognitionem Official Doctrine – art. 2º);
3.3. A Insígnia Adjunto do Povo não é transmissível, no entanto o associado com esta Insígnia pode legar
a representação do seu Povo por herança, nos termos previstos, sendo atribuída ao representante a
Insígnia Regente do Povo.
3.4. A Insígnia Adjunto do Povo existe se na Cassandra correspondente estiver um associado ativo, sendo
eliminada se ocorrer perda da qualidade de associado.
4. Insígnia Regente do Povo
4.1. A Insígnia Regente do Povo é atribuída nas situações em que numa Cassandra de Representação de
um Povo, não esteja um associado ativo:
4.1.1. Porque o Adjunto de Povo não tenha ainda ingressado na AHUESB;
4.1.2. Porque o Adjunto de Povo tenha perdido a qualidade de associado.
4.2. Por transmissão, a Insígnia é atribuída por herança de um Adjunto de Povo, ou por eleição, sendo
atribuída a um associado ativo, nunca sendo aplicável à Cassandra de Representação do Povo. A
transmissão é sucessiva e pode repetir-se quer por herança, quer por eleição, sendo a eleição sempre
da competência da ACD;
4.3. A Insígnia fica registada no formato “Regente do Povo [Nome do Ministro, “Mestre ou Ninfa”, Nome
do(a) Regente];
5. Insígnia Regente de Fundador
5.1. A Insígnia Regente de Fundador é admissível em “Associado Singular” ou “Associado Honorário”, e
acompanha sempre a Insígnia Fundador quando esta não esteja atribuída ao associado fundador de
origem;
5.2. A Insígnia Regente de Fundador é transmissível, quer por herança (de forma sucessiva, isto é,
herdeiro pode legar a herdeiro), quer por eleição. A eleição é da competência da AG;
5.3. A Insígnia Regente de Fundador toma o formato “Regente de Fundador [“Herdeiro” ou “Eleito”]”.
Esclarecimento: o número da Cassandra de fundador não é registado nesta insígnia, porque sempre
que ocorre esta transmissão, o mesmo associado recebe também a Insígnia Fundador.
6. Insígnia Trino Herdeiro Presidente
6.1. A Insígnia Trino Herdeiro Presidente é atribuída a associados com Classificação Doutrinária Trino
Herdeiro Presidente (Recognitionem Official Doctrine – art. 2º);
6.2. A perda de qualidade de associado origina perda desta insígnia e atribuição da Insígnia Ministro;
6.3. Esta insígnia toma o formato “Trino Herdeiro Presidente [“Mestre”, nome]”.
7. Insígnia Trino Herdeiro Triada Arcanos
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7.1. A Insígnia Trino Herdeiro Triada Arcanos é atribuída a associados com Classificação Doutrinária
Trino Herdeiro Triada Arcanos (Recognitionem Official Doctrine – art. 2º);
7.2. A perda de qualidade de associado origina perda desta insígnia e atribuição da Insígnia Ministro;
7.3. Esta insígnia toma o formato “Trino Herdeiro Triada Arcanos [“Mestre”, nome]”.
O artigo 10º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 11º - TRANSMISSÃO
Sobre a Transmissão:
1. A qualidade de associado é intransmissível.
2. A transmissão da Insígnia Fundador, não obstante do previsto no artigo 10º pode ser determinada, de forma
temporária pelo CA, no caso em que se verifiquem os seguintes pontos:
a. Se na globalidade dos associados se verificar uma dificuldade em atingir o quórum necessário de associados
com Insígnia Fundador, dado o voto especial desses associados;
b. Apenas pode ser transmitida a Insígnia Fundador se o associado tiver sete faltas consecutivas às AG, incluindo
a última AG.
3. A transmissão que decorra nos termos do ponto anterior, obedece às seguintes regras:
a. Tem caráter temporário, bastando pedido escrito, dirigido ao CA, por parte do associado para recuperar a
Insígnia Fundador, com obrigação de se fazer presente na AG seguinte, invalidando-se a movimentação da
Insígnia em caso de falta;
b. O CA deve transmitir a Insígnia para um associado ativo, que não tenha mais de três faltas nas últimas sete
AG, ficando este obrigado às presenças nas AG, com tolerância para faltas atendíveis, para poder aceitar esta
insígnia;
c. O CA fica no direito de transmitir novamente esta Insígnia caso existam faltas que, na avaliação do CA, não
tenham justificação válida;
d. A Insígnia toma temporariamente o formato "Fundador [“NºInsígnia”, Temporário].
4. A transmissão de insígnias é possível nos seguintes termos:
a. Nos termos do artigo anterior, a Insígnia Fundador é transmissível, com quatro condições essenciais:
i. O associado que recebe insígnia, não pode ter outra Insígnia Fundador nem outra Regência (quer de povo,
quer de fundador). Se existir herança nessas condições, o associado recetor tem poder de escolha para
abandonar alguma condição que lhe seja permitida, para poder aceitar a herança. Caso mantenha as
insígnias, ficando impedido de receber a herança, tem o direito de legar o que recebeu, ou se não o
pretender, é da responsabilidade da AG legar por eleição;
ii. O associado que recebe a insígnia tem de ter classificação “Iniciado” independentemente da classificação
do associado que transmite;
iii, A Insígnia Fundador tem uma atribuição de número. No total existem 343 Insígnias de Fundador
devidamente numeradas de um a trezentos e quarenta e três. Sempre que há transmissão, ocorre uma
deslocação de Cassandra, mantendo a atribuição numérica original da insígnia, e mantendo sempre o
número total de insígnias;
iv. A Insígnia Fundador é transmissível por herança ou eleição a cargo da AG.
b. A Insígnia Ministro não é transmissível.
c. A Insígnia Adjunto do Povo é intransmissível, no entanto o Adjunto do Povo pode legar a sua posição de
representação por herança, sendo atribuída ao associado recetor a insígnia Regente do Povo nas seguintes
condições:
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i. O associado que recebe a Insígnia Regente do Povo não pode ter outra insígnia de Regência (quer de
povo, quer de fundador), nem pode ter Insígnia Adjunto do Povo (qualquer que seja o seu Povo, porque
não pode representar dois povos);
ii. O associado que recebe a Insígnia Regente do Povo tem de ter classificação “Iniciado”, com Classificação
Doutrinária de Centurião (Recognitionem Official Doctrine – art. 2º).
d. A Insígnia Regente do Povo é transmissível, nos mesmos termos referidos na alínea anterior.
e. A Insígnia Regente de Fundador é transmissível nos termos explicados na alínea a, acompanhando sempre a
Insígnia Fundador, quando este não estiver atribuída a um associado fundador.
f. A Insígnia Trino Herdeiro Presidente não é transmissível.
g. A Insígnia Trino Herdeiro Triada Arcanos não é transmissível.
5. A transmissão de qualquer insígnia por herança, tem de partir do associado a quem está atribuída a insígnia. A
confirmação da herança é determinada por análise de documento escrito e assinado pelo associado que emite a
herança, por parte do CA. O associado pode legar em vida as suas insígnias, para que após a morte o CA tenha a
informação sobre a herança, não obstante do cumprimento de todos os requisitos determinados pelos estatutos ou
regulamentos internos.
6. A validade das heranças de insígnias para utilização do poder de voto em AG é condicionada à entrega com o
mínimo de 14 dias de antecedência, relativamente à data da AG, dos respetivos documentos, para que
atempadamente possam ser analisados, e atualizados os registos dos associados, para que exista condição de
reconhecer eventuais insígnias, em tempo útil, até à data da AG.
O artigo 11º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 12º - ASSOCIADO FUNDADOR
1. Têm a qualidade de associado fundador, os associados que sejam pessoas singulares (nos termos do art. 7º e
8º) que promoveram a iniciativa para a criação da AHUESB, que contribuem para o desenvolvimento do objeto
social proposto, que manifestem a vontade de ser associado fundador, e cujo número atribuído não ultrapasse o
trezentos e quarenta e três.
2. A atribuição da Cassandra aos associados fundadores inicia-se na Cassandra um e termina na Cassandra
trezentos e quarenta e três, ficando reservadas as primeiras sete Cassandras para representação dos sete
primeiros povos que se fizeram representar na AHUESB, nos termos do princípio Adventu Minister Patrem (art.
2º).
3. As pessoas singulares que, na condição de associados se inscreveram nos termos do art. 7º e 8º, são numeradas
de forma sequencial crescente, por ordem de data de nascimento desde a Cassandra oito até à Cassandra
trezentos e quarenta e três. Dada a necessidade de ter disponíveis todas as datas de nascimento dos associados
que ocupem as cassandras desde o número oito até ao trezentos e quarenta e três, para possibilitar a ordenação
por nascimento, só é possível atribuir o número da Cassandra ao associado fundador, e atribuir o respetivo
número à insígnia (art. 10º) quando se completarem todas as inscrições dos trezentos e trinta e seis membros
regularmente inscritos e aprovados na condição de fundador, que acrescidos dos primeiros sete primeiros
números reservados, perfazem o total de trezentos e quarenta e três associados fundadores.
4. Nos termos do ponto anterior, reunindo-se as condições para atribuição de Cassandras a todos os associados
fundadores, fica estabelecido que será realizada uma assembleia geral extraordinária convocada para o efeito,
com deliberação de acordo com o princípio Domum Pulsus Fundatorum (art. 2º);
5. O associado fundador, terá que ter sempre representatividade na AHUESB. Para fazer prevalecer este princípio,
fica definido que na ausência por morte, ou na perda de qualidade de associado definida nos termos do art. 8º
alínea b), a insígnia de fundador, que é única e irrepetível pode ser transmitida, nos termos dos artigos 10º e 11º;
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6. O associado com insígnia de Regente de Fundador (herdeiro ou eleito) terá os mesmos direitos e deveres dos
demais associados fundadores, incluindo a possibilidade de legar a sua Regência, de acordo com a sua vontade,
desde que obedeça aos princípios e regras destes estatutos;
7. O associado com insígnia de Regente de Fundador, não perde os direitos adquiridos pela qualidade de associado,
que se representa a si mesmo e pode exercer seus direitos, incluindo o direito de eleger e ser eleito;
8. O associado com insígnia de Regente de Fundador, quer em voto próprio, quer no voto por regência, não pode
votar em assuntos que lhe digam diretamente respeito.

Artigo 13º - ASSOCIADO SINGULAR
1. Associados singulares, são pessoas com idade igual ou superior a dezasseis anos de idade, em pleno gozo de
seus direitos, em liberdade de consciência religiosa, civil e moral, que tenham a sua inscrição aprovada e queiram
contribuir para o desenvolvimento do objeto social da AHUESB, quando a Cassandra atribuída seja igual ou
superior a trezentos e quarenta e quatro;
2. A atribuição da Cassandra ao associado singular é efetuada de forma sequencial crescente, de acordo com a data
em que a inscrição é aprovada, atribuindo-se a primeira Cassandra que estiver disponível que seja igual ou
superior ao trezentos e quarenta e quatro.
3. Esclarecimento: mesmo que existam Cassandras disponíveis até ao trezentos e quarenta e três, um associado
que seja uma pessoa singular e que, por vontade própria, não quer assumir a categoria de associado fundador,
receberá uma Cassandra a partir do trezentos e quarenta e quatro.

Artigo 14º - ASSOCIADO COLETIVO
1. Associados coletivos são entidades ativas, que exercem ou não uma atividade de natureza comercial industrial
e/ou agrícola, nomeadamente empresas, associações, fundações, grupos ou outras entidades legalmente
constituídas que disponham de número de identificação de pessoa coletiva (NIPC), com inscrição aprovada pela
associação e que contribuam para o desenvolvimento do objeto social da mesma.
2. Perante a AHUESB, qualquer uma das entidades referidas no ponto anterior, se fará representar pelo seu
representante legal ou por qualquer outra forma de representação legalmente aceite
3. A atribuição do número ao associado coletivo é efetuada de forma sequencial crescente, de acordo com a data em
que a inscrição é aprovada, atribuindo-se o primeiro número que estiver disponível que seja igual ou superior ao
trezentos e quarenta e quatro. Esclarece-se que um associado coletivo não poderá jamais receber um número até
trezentos e quarenta e três uma vez que lhe fica vedada a possibilidade de ser associado fundador.

Artigo 15º - ASSOCIADO HONORÁRIO
1. Associados Honorários, são pessoas singulares ou coletivas, que pelo seu mérito ou relevantes serviços
prestados á AHUESB, sejam propostos para deliberação em assembleia com deliberação nos termos do princípio
Domum Pulsus Fundatorum (art. 2º);
2. A admissão de um associado honorário, carece de proposta devidamente fundamentada, formalizada por escrito e
dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
3. Um associado honorário, só poderá ser proposto:
a. Pelo Conselho de Administração;
b. Pelo Conselho Doutrinário;
c. Por proposta conjunta de um grupo de associados da AHUESB, nunca inferior a catorze membros, todos eles
com a inscrição devidamente regularizada e validada pelo órgão competente.
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4. Após ratificação pela Mesa da Assembleia Geral, concedida a admissão do associado honorário, é-lhe atribuído
um número de inscrição de associado, de acordo com as mesmas regras de numeração dos associados
singulares (art. 13º);
5. O associado honorário pode ser eleito para os órgãos sociais da AHUESB em igualdade de regras com os demais
associados, e com os requisitos que sejam impostos para o cargo nos termos dos estatutos e demais regras
aplicáveis.
Artigo 16º - CLASSIFICAÇÃO
As classificações possíveis são “INICIADO” ou “NÃO INICIADO” nos termos das alíneas:
1. O associado classificado como “INICIADO”, é todo aquele que na Doutrina do Amanhecer, fez a consagração do
primeiro Passo Iniciático chamada “CONSAGRAÇÃO DHARMAN OXINTO” (Recognitionem Official Doctrine) (art.
2º);
2. O associado com a classificação de “NÃO INICIADO”, é todo aquele que não obedece á condição da alínea
anterior;
3. A classificação é revista para os associados com classificação “NÃO INICIADO” se for feita a consagração nos
termos do ponto 1;
4. A classificação é revista para os associados com classificação “INICIADO” se deixarem de professar a Doutrina do
Amanhecer (art. 2º).
O artigo 16º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

SECÇÃO III – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
A) - DIREITOS
Artigo 17º - IDENTIFICAÇÃO
Todos os associados (fundadores, singulares, coletivos ou honorários) têm direito:
1. A uma cópia da sua ficha de inscrição, devidamente carimbada e assinada pela Direção do Conselho de
Administração;
2. A possuir um cartão de identificação personalizado, a entregar pela AHUESB, após a efetivação da sua admissão
na associação. O cartão é definido pelas seguintes regras:
a) O formato do cartão foi submetido a aprovação em AG tendo sido aprovado nos termos previstos e registado
em ata.
b) A parte frontal do cartão é de cor rósea, tem como marca de fundo a imagem de “Jesus Divino e Amado
Mestre” (Recognitionem Official Doctrine), onde constará a identificação da AHUESB (dados oficiais: logotipo,
nome completo e NIF), número de associado, nome completo e data de nascimento do associado, insígnias (se
aplicáveis, nos termos definidos em artigo próprio);
c) No verso do mesmo, a área total apresenta-se dividida em duas partes iguais, sendo o lado direito de cor
dourada e o lado esquerdo a cor prateada. Nesta face do cartão constam os dados do associado:
1. Número de identificação civil
2. NIF
3. Classificação
O artigo 17º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 18º - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E TRATAMENTO DE DADOS
De acordo com a legislação em vigor, o tratamento dos dados pessoais relacionados com os associados da
AHUESB, é permitido no âmbito das atividades legítimas da Associação, nos seguintes termos:
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1. Por imposição legal, para validar a ficha de inscrição do associado ficará escrito e validado pela assinatura:
a. Obrigatório para admissão:

1. Autorizo que os meus dados pessoais constantes da ficha de inscrição sejam lançados e armazenados nas
bases de dados dos sistemas de informação da AHUESB;

2. Autorizo que os mesmos dados em suporte de papel, fiquem arquivados na AHUESB, por tempo
indeterminado;
b. Facultativo para admissão:

1. Autorizo a captação de imagem (fotografia) para integrar os meus dados pessoais.
2. O tratamento dos dados pessoais será processado:

a. De forma transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e
garantias fundamentais;
b. Exclusivamente por pessoal autorizado pela AHUESB;
c. No princípio de que em nenhuma circunstância estes dados serão transmitidos a terceiros sem o
consentimento expresso e formalizado, por escrito, por parte dos seus titulares.

Artigo 19º - REUNIÕES E ELEIÇÕES
Sobre Assembleias, Reuniões e Eleições, constituem direitos dos associados:
1. Participar nas reuniões da Assembleia Geral, propor, discutir e participar por deliberação sobre assuntos de
interesse coletivo, nos termos previstos das competências de cada Assembleia Geral, definida pelos princípios
que estão descritos no artigo 2º, sempre com a exceção de que os associados não poderão votar sobre propostas
ou assuntos que lhes digam diretamente respeito, prevalecendo o princípio de que o voto nunca pode ser aplicado
quando exista conflito de interesses.
2. Participar nas reuniões da ACD, propor, discutir e votar assuntos de interesse doutrinário, nos termos dos
estatutos e regulamentos internos, na condição de ter a classificação “INICIADO” (nos termos do artigo 16º);
O ponto 2 do art. 19º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
3. Eleger os membros dos órgãos sociais executivos (MAG, CA, CF), desde que tenham pelo menos um ano de vida
associativa;
4. Eleger os membros dos órgãos não executivos, (ACD, CD) na condição de ter a classificação “INICIADO” (nos
termos do artigo 16º);
O ponto 4 do art. 19º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
5. Ser eleito para qualquer órgão social, executivo ou não executivo, desde que tenha idade igual ou superior a
dezoito anos e na condição de ter a classificação “INICIADO” (nos termos do artigo 16º);
O ponto 5 do art. 19º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
6. Ser eleito para os órgãos não executivos, (MACD, CD), na condição de ser associado com idade igual ou superior
a dezoito anos, e com Consagração de Centúria nos termos do princípio Recognitionem Official Doctrine.
O ponto 6 do art. 19º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
7. Não obstante das regras aplicáveis, integrar a lista de assinaturas para convocação de Assembleia Geral
Extraordinária - as regras estão definidas em artigo próprio;
8. Não obstante do conteúdo dos pontos 5 e 6 deste artigo, é ainda requisito de elegibilidade para as posições
abaixo indicadas (8.1 a 8.6), a condição de Mestre Doutrinador (Homem) com Consagração de Centúria nos
termos do princípio Recognitionem Official Doctrine, sendo este princípio exigido quer na eleição, quer na
substituição:
8.1 - Presidente da MACD
8.2 - 1º Vice-Presidente da MACD
8.3 - 2º Vice-Presidente da MACD
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8.4 - Presidente do CD
8.5 - 1º Vice-Presidente do CD
8.6 - 2º Vice-Presidente do CD
O ponto 8 do art. 19º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 20º - REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO VOTO
É permitido delegar por documento escrito, o voto de um associado para AG ordinária ou extraordinária, nos termos
seguintes:
1. A representação só é permitida entre associados, sendo nula para não associados;
2. A representação consiste num documento escrito, devidamente assinado, em modelo fornecido pela AHUESB, em
que a assinatura seja verificável por comparação com o documento de identificação que tenha sido apresentado
na criação da ficha de associado;
3. A representação é válida para:
a. Contagem de presenças (quórum);
b. Contagem do total de votos de associados;
4. O associado não pode apresentar mais do que uma representação, nunca sendo permitido que represente mais
de dois votos (o seu, e o representado);
5. As Insígnias não acumulam em termos de contagem. Mesmo com contagem de dois votos, devido à
representação, contam apenas as insígnias do associado presente;
6. Em todas as situações de representação, a validade da representação fica condicionada à apresentação do
referido documento ao Presidente da MAG, com antecedência mínima de quinze minutos em relação à hora
marcada para início da assembleia. Se isso não se verificar, apenas se considera a contagem do associado
presente;
7. A contagem para efeitos de Associado Iniciado ou para contagem de Associado Arcano (art. 2º), em termos de
quórum e deliberação, não é transmissível por nenhum tipo de representação, nem por qualquer outro meio, só
sendo considerada quando o associado estiver fisicamente presente;
8. A representação não tem qualquer validade na “ACD”. Em assuntos de interesse doutrinário, e sempre que exista
contagem de número de associados com uma classificação ou insígnia que seja atribuída segundo o princípio
Recognitionem Official Doctrine, apenas existe lugar a contagem dos associados fisicamente presentes, não
sendo possível qualquer tipo de procuração ou representação (art. 2º).
O artigo 20º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 21º - SERVIÇOS
Constitui direito do associado, participar, utilizar e beneficiar de todos os serviços prestados pela AHUESB, nas
condições definidas pelos estatutos e pelos regulamentos internos.

Artigo 22º - ESCLARECIMENTO
O relatório de contas anual é público e será disponibilizado no sítio oficial da internet, até trinta e um de Maio do ano
seguinte ao qual se refere. O associado tem o direito de pedir acesso aos documentos de suporte da área
contabilística ou financeira (fluxos de entradas e/ou de saídas) e da organização geral da associação, se, de forma
fundamentada, for levantada qualquer suspeita de irregularidade.
Para formalizar o pedido, deve apresentar um documento escrito, no qual esteja fundamentada a suspeita de
irregularidade, dirigido ao Presidente do CA.
O Conselho de Administração tem um prazo de trinta dias para analisar o requerimento apresentado pelo associado e
duas situações poderão ocorrer:
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a) O Conselho de Administração autoriza o associado a efetuar a respetiva consulta/análise e notifica-o do dia e local
para a realização do procedimento;
b) O Conselho de Administração entende que o associado não apresenta elementos que fundamentem qualquer
suspeita, e não autoriza a consulta dos documentos. Nesta circunstância o C.A tem para além do prazo referido, mais
quinze dias para se pronunciar e fundamentar a sua decisão.

Artigo 23º - PERDA DE QUALIDADE DE ASSOCIADO, ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
1. A perda da qualidade de associado, independente de seu motivo, obriga à perda imediata e irrevogável de
qualquer posição ou cargo enquanto membro de qualquer Órgão Social da AHUESB;
2. A perda da classificação de “Iniciado”, independente de seu motivo, obriga à perda imediata e irrevogável de
qualquer posição ou cargo enquanto membro de qualquer Órgão Social da AHUESB;
3. O associado que por qualquer forma deixe de pertencer à associação, não tem direito a reaver as quotizações
pagas ou outros valores em numerário ou espécie que haja despendido a favor da AHUESB, mesmo que se trate
de adiantamento de quotas.

Artigo 24º - RESPONSABILIDADE
Os associados da AHUESB, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos sociais da
Associação;

Artigo 25º - ÁGUA
Todos os associados, acompanhantes e convidados, têm direito a água gratuita, sem qualquer restrição.
O artigo 25º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 26º - ACOMPANHAMENTO
1. Qualquer associado da AHUESB, pode fazer-se acompanhar por pessoas convidadas, desde que respeitem as
normas e regras estabelecidas pelos estatutos e regulamentos internos da AHUESB.
2. A comparência na AG e ACD, bem como as reuniões em geral, ficam limitadas aos associados, nos termos dos
estatutos e regulamentos internos, não sendo permitida entrada a acompanhantes ou convidados, exceto se
autorizados pelo CA, MAG ou MACD.
3. A comparência nos espaços Consagrados para prática dos rituais da Doutrina do Amanhecer fica limitada nas
situações previstas pelos regulamentos internos e leis doutrinárias.

Artigo 27º - SITUAÇÕES OMISSAS
Os associados podem ainda exercer os demais direitos que lhes são conferidos pela lei aplicável, desde que não
colidam com os princípios dos presentes estatutos ou regulamentos internos da AHUESB.

B) - DEVERES
Artigo 28º - COMPROMISSO
Constituem compromissos dos associados:
1. Contribuir para a divulgação, bom nome e desenvolvimento da AHUESB;
2. Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência qualquer cargo para que seja eleito ou nomeado, bem como as

tarefas que lhe forem confiadas;
3. Zelar pelos interesses da AHUESB, comunicando por escrito à Direção do CA quaisquer irregularidades.
4. Manter-se atualizado quanto aos estatutos, regulamentos internos e deliberações dos órgãos sociais, que serão

disponibilizados no sítio da internet e devidamente atualizados, para que não deixe de cumprir com as obrigações
por falta de informação;
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5. Procurar ajudar, dentro das suas possibilidades, na sustentação material e humana da AHUESB. Ser um elemento

num todo, que contribui para viabilizar os projetos sociais, humanitários e doutrinários.

Artigo 29º - NAS REUNIÕES
Constituem deveres dos associados:
1. Comparecer às reuniões da Assembleia Geral, ou a outras convocatórias que sejam de interesse associativo;
2. Participar ativamente para a melhoria da organização estatutária e regulamentos internos da AHUESB.

Artigo 30º - NAS QUOTAS E DOAÇÕES
Constituem deveres dos associados:
1. Devem de uma forma consciente, despretensiosa e razoável, contribuir para a sustentação financeira da AHUESB
por meio de quotas, donativos ou serviços;
O ponto 1 do artigo 30º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
2. Os associados singulares, cujo agregado familiar seja composto por 2 ou mais membros inscritos na AHUESB, ou
associados Coletivos, só terão responsabilidade moral no pagamento do dobro da quota estabelecida;
O ponto 2 do artigo 30º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
3. Doar dentro de suas possibilidades e condição, bens em espécie que se enquadrem na persecução das atividades
desenvolvidas pela AHUESB.

Artigo 31º - RELAÇÕES HUMANAS
1. O associado da AHUESB tem o dever moral de promover a harmonia e o respeito, perante todas as formas de
diferença e no especial respeito pelo livre-arbítrio;
2. Não obstante do ponto 1, o associado da AHUESB, mesmo não tendo ligação com a Doutrina do Amanhecer (art.
2º) tem o dever de respeitar de forma absoluta os seus membros, princípios e símbolos, aceitando que a raiz da
AHUESB é a Doutrina do Amanhecer, no devido respeito por todas as religiões e doutrinas, e no princípio de que
serão bem-vindos, todos os associados, independentemente da forma como se posicionam na sua liberdade
religiosa.

Artigo 32º - DADOS PESSOAIS
1. O associado da AHUESB, tem o dever de comunicar pelos meios que lhe serão colocados ao dispor, ao CA, a
alteração dos seus dados pessoais, para que o seu registo se mantenha atualizado.
2. O associado da AHUESB que tenha classificação “Iniciado” tem o dever de comunicar pelos meios que lhe serão
colocados ao dispor, ao CA, a atualização das suas Consagrações e (se aplicável) sua Classificação de Mestrado
(Recognitionem Official Doctrine) para que lhe seja atribuída a classificação necessária para a participação nas
assembleias em que sejam requeridas classificações específicas no princípio Recognitionem Official Doctrine. Só
após atualização da ficha do associado pode ser dada permissão para reconhecer estas atribuições nas
Assembleias (AG e ACD).
3. O associado “Iniciado” tem o dever de comunicar imediatamente ao CA se, no exercício do seu livre arbítrio,
abandonar de alguma forma a Doutrina do Amanhecer (art. 2º), para que a sua ficha de associado seja atualizada,
nomeadamente na classificação, no registo da classificação doutrinária ou na atribuição de insígnias. Nestas
situações, cabe ao CA analisar quais as consequências previstas, nos estatutos ou regulamentos internos, da
perda destas classificações, e repercutir, nos termos previstos, as medidas necessárias no que concerne a
possíveis cargos para os quais o associado esteja eleito.
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Artigo 33º - RESPONSABILIDADE CIVIL E/OU JUDICIAL
Cabe ao associado responder perante a Autoridade Civil ou Judicial, por todos os atos praticados, omissões, ou
palavras injuriosas, praticados ou proferidas por si na área de domínio da AHUESB, que sejam civil e/ou
criminalmente reprováveis.

Artigo 34º - PROIBIÇÕES
1. É expressamente proibido o exercício de atividades político-partidárias, instalação de comités ou diretórios
políticos, bem como criação de entidades paralelas ou com outra finalidade doutrinária ou religiosa dentro da área
patrimonial da AHUESB.
2. É expressamente proibido comercializar água, quer por associados, acompanhantes ou convidados dentro da
área patrimonial da AHUESB.
3. As árvores de fruto existentes nos terrenos da AHUESB são de acesso livre a quem necessitar, sendo
expressamente proibido a venda dos respetivos frutos.
4. É expressamente proibido consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de substância estupefaciente ou
psicotrópica dentro da área patrimonial da AHUESB.
O artigo 34º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

CAPITULO III - ADMINISTRAÇÃO
SECÇÂO I – ADMINISTRAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 35º - ÓRGÃOS SOCIAIS
São órgãos sociais da AHUESB:
1. Assembleia Geral (AG);
2. Conselho de administração (CA);
3. Conselho Fiscal (CF);
4. Assembleia Consultiva Doutrinária (ACD);
5. Conselho Doutrinário (CD).

Artigo 36º - COMPETÊNCIAS DOS ORGÃOS SOCIAIS
1. Os órgãos sociais AG, CA, CF, têm poder deliberativo.
2. Os órgãos sociais ACD, CD, não têm poder executivo, e regem-se pelo Regulamento Interno Doutrinário, com
autonomia exclusivamente Doutrinária;
O ponto 2 do art. 36º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
3. O Regulamento Interno Doutrinário fica condicionado à aceitação da hierarquia que rege a Doutrina do Amanhecer
(art. 2º) e ratificado em ACD nos termos do princípio Consilium Doctrine Aurora (art. 2º);
4. Para qualquer ACD o quórum e as regras para deliberação estão definidos no princípio Consilium Doctrine Aurora
(art. 2º);

Artigo 37º - INCOMPATIBILIDADE
1. Os membros que compõem os órgãos sociais de poder executivo não podem desempenhar mais do que um cargo
nesses órgãos, no entanto não existe incompatibilidade entre órgãos executivos e não executivos.
2. Os membros que compõem os órgãos sociais não executivos (MACD e CD) não podem desempenhar mais do
que um cargo nesses órgãos.
3. O associado que desempenhe função de gestão, administração ou liderança em qualquer tipo de instituição ou
grupo que possa beneficiar da posição desse associado enquanto membro de um órgão social da AHUESB, por
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incompatibilidade, origina ilegibilidade desse associado para o cargo. A deliberação sobre este tipo de
incompatibilidade é da competência da AG (nos termos do princípio Domum Pulsus Fundatorum art. 2º) no caso
dos órgãos sociais executivos, e ACD nos não executivos, com proposta submetida pelo CA ou CF.

Artigo 38º - PAGAMENTO
O exercício de quaisquer cargos por eleição ou nomeação nos órgãos sociais da AHUESB, em circunstância alguma
poderá ser remunerado.
O artigo 38º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 39º - ELEIÇÃO E MANDATOS
1. A eleição dos órgãos sociais, pode ser efetuada por voto secreto ou de braço no ar, nos termos do princípio

Arbitrium Aequo Result (art. 2º). Em caso de incapacidade física do associado, que o impossibilite de exercer o
seu direito de voto nestas circunstâncias, é da responsabilidade da MAG ou MACD garantir que a sua direção de
voto é devidamente registada;
2. Todos os membros dos órgãos sociais, são eleitos individualmente;
3. Os membros dos órgãos sociais, podem ser reeleitos, sem restrição de número de mandatos, com exceção do

presidente do C.A. que tem um limite de três mandatos consecutivos.
4. A duração do mandato dos órgãos sociais, é de quatro anos, devendo proceder-se a eleição até ao dia quinze de

Dezembro do último ano de cada quadriénio:
a) O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente ou seu substituto da Mesa da Assembleia
Geral, em reunião convocada para o efeito, no máximo até ao final da primeira quinzena do ano civil
imediatamente seguinte ao das eleições;
b) Caso as eleições ocorram extraordinariamente fora do período referido na alínea anterior, a posse se fará até
ao prazo máximo de trinta dias após as eleições, considerando-se o mandato iniciado na primeira quinzena do
ano civil das eleições;
5. Em caso de vacatura da maioria dos lugares de cada órgão social e depois de esgotados os suplentes, deverão

realizar-se eleições parciais, num prazo máximo de trinta dias, para preenchimento das vagas. A posse deverá ser
efetivada, no máximo durante o mês seguinte ao das eleições. O término destes mandatos coincidirá com os
inicialmente eleitos;
6. Enquanto não se verificar a posse dos membros eleitos para os órgãos sociais, os membros cessantes manter-se-

ão em funções com meros poderes de gestão.

Artigo 40º - TRANSIÇÃO DE ORGÃOS SOCIAIS
É obrigação legal dos órgãos sociais cessantes, fazerem a entrega de todos os valores, documentos, inventários e
arquivos aos órgãos eleitos para novo mandato.

Artigo 41º - TRANSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CA
Dada a eventual confidencialidade de alguns dados, nomeadamente os dados de acesso ao domínio ahuesb.pt ou
quaisquer outros domínios pertencentes à AHUESB, acesso a contas de email, códigos de acesso bancário, cartões
ou cadernetas bancárias, dados de outros serviços cujo acesso deva ser preservado e quaisquer documentos
confidenciais, fica desde já definido que o conjunto desses documentos e dados devem ficar à guarda da Presidência
do CA, e que na transição, sejam entregues pessoalmente, à porta fechada, entre a equipa da presidência cessante e
a nova presidência (presidentes e vice-presidentes), devendo sempre o acesso manter-se restrito ao Presidente e
Vice-Presidentes do CA, salvaguardando o interesse maior da AHUESB.

AHUESB - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, UNIÃO ESPIRITUALISTA SETA BRANCA // NIPC 513 716 866

ESTATUTOS

Página 22 de 42

Artigo 42º - DA ABSTENÇÃO, VOTAÇÃO
1. Os membros dos órgãos sociais não podem abster-se de votar nas reuniões em que se fizerem presentes;
2. Os suplentes eleitos para os órgãos sociais podem participar nas reuniões respetivas do órgão a que pertencem,
mas não têm direito a voto, no caso de estarem presentes todos os membros efetivos.

Artigo 43º - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS
A substituição, em caso de vacatura de lugar, para os membros dos órgãos sociais, decorre da seguinte forma:
a) A responsabilidade do ato de substituição é da MAG no caso dos órgãos executivos (CA, CF, MAG), sendo da
responsabilidade da MACD no caso dos órgãos não executivos (MACD, CD).
b) A substituição deve ser efetivada no prazo máximo de 14 dias a contar da vacatura do lugar.
c) Em todas as situações em que, após substituição, permaneçam lugares vagos nos cargos efetivos, procede-se
a eleição parcial em AG / ACD.
d) A existência de lugares vagos nas posições suplentes não exige realização de eleição parcial, evitando uma
AG propositada para esse fim.
e) A realização de qualquer AG ordinária ou extraordinária pode ser aproveitada, com devida convocação, para
preencher todos os lugares vagos por eleição parcial.
f) Todas as alterações na estrutura dos Órgãos Sociais da AHUESB que decorra de qualquer substituição, deve
ser imediatamente comunicada ao CA.
g) A substituição decorre dentro das seguintes regras:
1. Para os membros do CA:
1.1. Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a ordenação apresentada nos Estatutos) sob
concordância do próprio, que pode optar por manter a posição.
b) Após substituição nestes 3 cargos, os lugares vagos serão sujeitos a eleição parcial.
1.2. Tesoureiros do CA:
a) O tesoureiro efetivo é substituído pelo tesoureiro suplente, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de efetivo fica preenchido, não existindo necessidade de eleição parcial.
1.3. Secretários do CA:
a) O secretário efetivo é substituído pelo secretário suplente, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de efetivo fica preenchido, não existindo necessidade de eleição parcial.
1.4. Vogais do CA:
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a numeração apresentada nos Estatutos).
b) A substituição por subida hierárquica dos vogais efetivos é sujeita à vontade do próprio, que pode
optar por manter a sua posição.
c) A substituição hierárquica por subida do vogal suplente é obrigatória.
d) Só existe necessidade de eleição parcial se, após substituição, se mantiver algum lugar vago nas
posições de membro efetivo.
2. Membros da MAG:
2.1. Presidente, Vice-Presidente da MAG:
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a ordenação apresentada nos Estatutos) sob
concordância do próprio, que pode optar por manter a posição;
b) Após substituição nestes 2 cargos, os lugares vagos serão sujeitos a eleição parcial.
2.2. Secretários da MAG:
a) O secretário efetivo é substituído pelo secretário suplente, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de efetivo fica preenchido, não existindo necessidade de eleição parcial.
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3. Membros do CF:
3.1. Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente do CF:
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a ordenação apresentada nos Estatutos) sob
concordância do próprio, que pode optar por manter a posição;
b) Após substituição nestes três cargos, os lugares vagos serão sujeitos a eleição parcial.
3.2. Secretários do CF:
a) O secretário efetivo é substituído pelo secretário suplente, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de efetivo fica preenchido, não existindo necessidade de eleição parcial.
4. Membros da MACD:
4.1. Presidente, Vice-Presidentes da MACD:
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a ordenação apresentada nos Estatutos) sob
concordância do próprio, que pode optar por manter a posição;
b) Após substituição nestes dois cargos, os lugares vagos serão sujeitos a eleição parcial.
4.2. Secretário e Vogal da MACD:
a) O secretário é substituído pelo vogal, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de secretário fica preenchido, não existindo necessidade de eleição
parcial.
5. Para os membros do CD:
5.1. Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a ordenação apresentada nos Estatutos) sob
concordância do próprio, que pode optar por manter a posição;
b) Após substituição nestes três cargos, os lugares vagos serão sujeitos a eleição parcial.
5.2. Secretários do CD:
a) O secretário efetivo é substituído pelo secretário suplente, sendo a substituição obrigatória;
b) Após substituição, o lugar de efetivo fica preenchido, não existindo necessidade de eleição parcial.
5.3. Vogais do CD:
a) Substituição por ordem hierárquica (segundo a numeração apresentada nos Estatutos);
b) A substituição por subida hierárquica dos vogais efetivos é sujeita à vontade do próprio, que pode
optar por manter a sua posição;
c) A substituição hierárquica por subida dos vogais suplentes é obrigatória.

Artigo 44º - RENÚNCIA AO MANDATO
1. Os membros dos órgãos sociais, podem renunciar ao mandato, devendo comunicar por escrito a sua pretensão à
Presidência da MAG (no caso dos órgãos executivos, CA, CF, MAG) ou MACD (no caso dos órgãos não
executivos), com antecedência mínima de noventa dias.
2. A substituição em caso de vacatura de lugar é regulamentada em artigo próprio .

Artigo 45º - PERDA DE MANDATO
As causas obrigatórias de perda de mandato são:
1. Perda de qualidade de associado por renúncia ou exoneração;
2. Mais do que três faltas injustificadas entre as reuniões do órgão a que pertence, e as reuniões conjuntas dos
órgãos sociais;
3. Abandonar, de alguma forma, a Doutrina do Amanhecer (art. 2º);
4. Incompatibilidade deliberada em AG ou ACD;
5. Rejeição da subida hierárquica por substituição, nas situações em que estatutariamente a subida seja obrigatória.
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Artigo 46º - TRABALHO CONJUNTO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS
1. Os membros dos órgãos sociais, que desempenhem funções específicas, têm obrigação estatutária de manter
atualizados todos os restantes membros que tenham a competência de os substituir, de forma a não impedir o
fluxo normal de trabalho na sua ausência, cedendo todos os dados necessários, e trabalhando em equipa;
2. Os membros dos órgãos sociais que tenham competência de substituir outro membro, têm a obrigação estatutária
de se manterem atualizados, dando o devido acompanhamento aos trabalhos, e esclarecendo as dúvidas que
acharem necessário, sendo deles a responsabilidade de garantir o correto fluxo de trabalho quando se
encontrarem em substituição de qualquer outro membro que esteja designado nas suas competências.

Artigo 47º - CONVOCAÇÃO E REUNIÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS
1. As reuniões dos órgãos sociais são convocadas pelos respetivos Presidentes, com antecedência mínima de três
dias;
2. O quórum é definido nos termos seguintes:
2.1. O C.A. pode reunir com o mínimo de 5 membros, desde que esteja presente pelo menos um membro da
Presidência, com um total mínimo de 3 membros efetivos;
2.2. O C.A. pode deliberar com o mínimo de 5 votos favoráveis;
2.3. Nas reuniões do C.A. ou C.D., o número máximo de membros com voto será de 7, procedendo-se à
substituição, em caso de falta de algum dos membros efetivos, por ordem hierárquica (segundo a ordenação
apresentada nos estatutos) dos membros suplentes que estejam presentes;
2.4. O C.F. pode reunir com o mínimo de 3 membros, sendo 2 deles membros da presidência e o outro será um
secretário;
2.5. O C.F. pode deliberar com a concordância de 2 dos 3 membros da presidência que tiverem voto na reunião
em questão, não existindo voto de secretários;
2.6 O C.D. pode reunir com o mínimo de 7 membros, desde que esteja presente pelo menos um membro da
Presidência, com um total mínimo de 3 membros efetivos, tendo o Presidente Honorário lugar de voto em
substituição do Presidente sempre que se faça presente;
2.7 O C.D. pode deliberar com dois terços dos membros presentes nos termos do princípio Duo Tertiae
Consensus (art. 2º).
3. Em caso de empate, o Presidente do órgão respetivo, tem direito além do seu voto, o voto de qualidade ou
desempate;
4. Os suplentes eleitos para os órgãos sociais, podem participar nas reuniões respetivas do órgão a que pertencem,
mas não têm direito a voto no caso de estarem presentes todos os membros efetivos;

Artigo 48º - FORMA DE OBRIGAR A AHUESB
1. Para obrigar a AHUESB são necessárias e bastantes as assinaturas de dois membros do Conselho de
Administração em simultâneo nos termos seguintes:
a. Assinatura do Presidente do CA, ou, por delegação escrita, assinatura de um Vice-Presidente do CA
b. Assinatura do Tesoureiro, ou, na ausência deste, assinatura de outro membro efetivo do CA;
2. Em caso de impedimento devidamente comprovado do Presidente do CA, por assinatura do Vice-Presidente, mais
as assinaturas de dois outros membros efetivos do CA (perfazendo três assinaturas).

Artigo 49º - RESPONSABILIDADE DOS ORGÃOS SOCIAIS E SEUS MEMBROS
1. Os membros dos órgãos sociais, são responsáveis civil e criminalmente pela falta ou irregularidades cometidas no

exercício do mandato;
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2. Para além dos motivos previstos na lei, os membros dos órgãos sociais ficam isentos de responsabilidades,

quando se verificar que:
a. Votaram contra essa deliberação, consignando a sua posição na ata respetiva;
b. Não tiveram participação nessa deliberação.

Artigo 50º - REPRESENTAÇÃO
1. A representação da AHUESB, em juízo ou fora dele caberá ao Presidente do Conselho de Administração.
2. Na falta do Presidente do CA, representará o primeiro Vice-Presidente, e na falta deste, o segundo VicePresidente.
3. Por impedimento justificável dos membros referidos na alínea anterior, caberá ao CA designar um representante.

Artigo 51º - ATAS DOS ORGÃOS SOCIAIS
1. Todos os órgãos sociais da AHUESB, terão o seu livro de atas autónomo, em formato de folhas soltas para serem
impressas em sistema informático. As atas serão obrigatoriamente assinadas por todos os membros presentes
com lugar a voto, ou quando respeitem a reuniões da AG e ACD, pelos membros da respetiva mesa;
2. As atas são constituídas pelo resumo do que mais relevante tiver ocorrido nas reuniões, registando a data, o local,
os assuntos na ordem de trabalho, as deliberações tomadas, o resultado das votações, com o numero de votos a
favor, e/ou votos contra;
3. Os responsáveis pelo registo das atas são os membros eleitos como secretários nos respetivos órgãos. Havendo
mais que um secretário em determinado órgão, cabe ao Presidente respetivo órgão nomear o responsável;
4. Todos os livros de atas estarão arquivados no arquivo documental da AHUESB, cuja manutenção é da
responsabilidade do Conselho de Administração, sendo dado o acesso necessário aos secretários para a
execução e consulta das atas.
Após as reuniões e assembleias, os secretários dos respetivos órgãos devem devolver os livros de atas para que
sejam devidamente arquivados.

SECÇÃO II – DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 52º - ESTATUTO E COMPOSIÇÃO
1. A Assembleia Geral (AG) é a reunião de todos associados da AHUESB, no pleno gozo de seus direitos

associativos;
2. A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa (Mesa da Assembleia Geral - MAG) com a seguinte composição:

a. Presidente
b. Vice-Presidente
c. Secretário Efetivo
d. Secretário Suplente;
3. Na falta do Presidente, este é substituído pelo Vice-Presidente.

4. Na falta do Presidente e Vice-Presidente, cabe à Assembleia Geral designar quem presidirá à Mesa, por
deliberação regida pelo princípio Duo Tertiae Consensus ou Arbitrium Aequo Result (o princípio que for aplicável)
(art. 2º), e o associado escolhido termina a sua função no término da reunião;
5. Na presença dos dois secretários, o secretário suplente assiste o secretário efetivo. Em caso de falta de um deles,
dá andamento aos trabalhos o secretário presente. Em caso de falta de ambos os secretários, quem presidir à
MAG pode endereçar o convite a um associado presente para que substitua o secretário, terminando a sua função
no término da reunião.
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Artigo 53º - COMPETÊNCIAS
1. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas atribuições e
competências legais ou estatutárias dos outros Órgãos Sociais;
2. São competências exclusivas da Assembleia Geral (AG), sem possibilidade de delegação ou atribuição a outro
órgão ou pessoas os pontos contidos nas três alíneas do ponto 3;
3. Dada a extensa lista de competências da AG, a permissão para deliberar sobre cada assunto da competência da
AG é listada em função dos requisitos necessários em termos de quórum e deliberação, nos termos seguintes:
a. Nos termos do princípio Domum Quorum Minimum (art. 2º)
1. Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e do regulamento interno;
2. Apreciar e deliberar sobre o relatório anual do CA, o balanço e contas do ano respetivo e o parecer emitido
acerca desses documentos pelo CF;
3. Apreciar e votar o plano de atividades, orçamento anual e orçamentos suplementares propostos pelo CA;
4. Alterar valor e periodicidade das quotas e joia de inscrição, mantendo sempre a condição de quota
voluntária e em consciência;
b. Nos termos do princípio Domum Pulsus Fundatorum (art. 2º)
1. Definir as linhas fundamentais de atuação da AHUESB desde que não contrariem o estabelecido no objeto
social;
2. Definir as linhas fundamentais e acompanhar a atuação dos demais órgãos sociais;
3. Apreciar e votar as propostas de revisão e alteração dos Estatutos e Regulamento Interno Institucional, com
exceção dos artigos, alíneas ou pontos que exijam o princípio Domum Unanimi Intactile (art. 2º) para revisão
ou alteração;
4. Dissolver a MAG, CA ou CF e respetiva eleição para substituição;
5. Apreciar e deliberar sobre quaisquer outros assuntos relativos à AHUESB, que tenham ficado explícitos na
convocatória;
6. Deliberar sobre propostas para nomeação de associados honorários;
7. Autorizar o CA a contrair ou fazer empréstimos, se o valor ultrapassar catorze mil euros, após parecer
favorável do CF;
8. Autorizar o CA a adquirir e alienar bens móveis ou imóveis, bem como participações ou outros que a
AHUESB detenha, se o valor ultrapassar catorze mil euros após parecer favorável do CF;
c. Nos termos do princípio Domum Arbitrium Absolute (art. 2º)
1. Deliberar sobre a extinção da AHUESB, bem como eleger a comissão liquidatária e destino dos bens;
d. Nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art. 2º)
1. Apreciar e votar as propostas de revisão e alteração dos estatutos relativamente aos artigos, pontos ou
alíneas que, de forma expressa nos estatutos, exijam o princípio Domum Unanimi Intactile (art. 2º) para
revisão ou alteração.
A alínea d. do ponto 3, art. 53º, só pode ser revista ou alterada nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile
(art 2º).

Artigo 54º - REUNIÕES
A AG reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.
Todas as reuniões da AG serão gravadas em áudio, dando este estatuto permissão para a gravação – ao aceitarem
os estatutos, os associados permitem a gravação de qualquer assembleia em que participem.
1. AG ordinária:
a) No final de cada mandato, até final do mês de dezembro, para a eleição dos novos membros dos órgãos
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sociais;
b) Até trinta e um de março de cada ano para discussão, votação e aprovação do relatório de contas do
ano anterior, e do parecer do CF;
c) Até trinta de novembro de cada ano, para apreciação e votação do orçamento e programa de ação para
o ano seguinte, e do parecer do CF;
2. AG extraordinária:
a. Por iniciativa do Presidente de qualquer um dos órgãos sociais, sendo a convocatória oficial feita pelo
Presidente da MAG;
b. Por requerimento dirigido ao Presidente da MAG, nos seguintes termos:
1. É necessário um documento escrito, dirigido à direção da MAG, assinado por um mínimo de quarenta e
nove associados;
2. Do total de associados têm de estar presentes no mínimo sete associados com a classificação doutrinária
de Arcano (Recognitionem Official Doctrine) (art 2º);
3. Todos os associados que convocaram a reunião têm de comparecer na mesma.

Artigo 55º - CONVOCAÇÃO
1. A Convocação para a reunião da AG é feita pelo Presidente da MAG, com antecedência mínima de trinta dias;
2. Na convocação deve estar explícito o dia, hora, local, ordem de trabalhos e princípio aplicável para quórum e
deliberação (referindo o quórum e votação mínima exigida);
3. Não é permitido deliberar sobre assuntos que não estejam devidamente explícitos na ordem de trabalhos da
convocatória, com as seguintes exceções:
a) Situações de expediente;
b) Eleição parcial para preenchimento de lugares nos órgãos sociais, que á data da AG estejam vagos, mas que
se tenham verificado após a data da convocatória;
4. A convocatória é efetuada através de correio eletrónico (fornecido pelo associado), sendo publicada no sítio oficial
da internet da AHUESB, afixada na sede, e/ou outros locais de acesso público, bem como através dos dois jornais
de maior circulação onde se situa a sede, sendo que nos jornais é aceite uma versão reduzida de convocatória,
desde que contenha pelo menos a identificação de “Convocatória de A.G. da AHUESB”, referindo hora e data e
remetendo a restante informação para o site oficial.
5. Se o Presidente da MAG não convocar a reunião solicitada, tal como obrigam estes estatutos, poderá convoca-la
quem a tenha requerido:
a) O Presidente de qualquer dos órgãos sociais, se a requisição foi de sua iniciativa;
b) Se foi requerida por um grupo de associados (nos termos previstos), fica a convocatória a cargo de um dos
associados com condição de Arcano, com prioridade por ordem crescente de data de nascimento, para o
primeiro que o aceite.

Artigo 56º - AG EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
1. A AG só poderá reunir em primeira convocação desde que se verifique o quórum estabelecido (definido nos
princípios Domum Quorum Minimum, Domum Pulsus Fundatorum e Domum Arbitrium Absolute e Domum Unanimi
Intactile (art. 2º) nos termos definidos nas competências da AG;
2. A AG só poderá deliberar em primeira convocação desde que se verifiquem os princípios de deliberação
estabelecidos (definido nos princípios Domum Quorum Minimum, Domum Pulsus Fundatorum, Domum Arbitrium
Absolute e Domum Unanimi Intactile (art. 2º) nos termos definidos nas competências da AG;
O artigo 56º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
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Artigo 57º - AG EM CONDIÇÕES DE QUÓRUM INSUFICIENTE
1. Para uma AG em que não se verifique o quórum, fica definido que após meia hora, pode reunir com os mínimos
alterados para:
a. Quando estava definido mínimo de quarenta e nove associados (contagem total), aceita-se mínimo de trinta e
três associados e deliberação com mínimo de trinta e três votos concordantes, sem prejuízo do mínimo de dois
terços;
b. Quando estava definido mínimo de quarenta e nove associados com Insígnia Fundador, aceita-se mínimo de
trinta e três associados com Insígnia Fundador e deliberação com mínimo de trinta e três votos concordantes
entre esses associados, sem prejuízo do mínimo de dois terços;
c. Quando estava definido mínimo de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, aceita-se mínimo
de cinco e deliberação com mínimo de cinco votos concordantes entre esses associados, sem prejuízo do
mínimo de dois terços;
2. Não é permitido reunir nem deliberar, em circunstância alguma, sem cumprir os termos anteriores, sendo
invalidada qualquer decisão que eventualmente seja tomada fora das condições previstas.
3. Para as situações não referidas neste artigo, só é possível reunir e deliberar com os mínimos previstos nas
condições inicialmente estabelecidas, tal como referido no artigo anterior.
O artigo 57º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

Artigo 58º - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA MAG
É da competência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
a. Convocar as reuniões e dirigir os trabalhos em conformidade com a lei, com os estatutos e regulamentos
internos;
b. Assinar todo o expediente que diga respeito á AG;
c. Assinar a ata respetiva, sempre que se realize uma AG ou reunião da MAG;
d. Dar posse aos membros eleitos para os órgãos de poder executivo (CA e CF);
e. Receber as comunicações de renúncia de mandato aos cargos dos membros dos órgãos sociais executivos e
proceder às substituições, dando posse, nos termos dos Estatutos e Regulamentos;
f. Presidir e tramitar todo o processo eleitoral dos Órgãos Sociais, nomeadamente verificar a elegibilidade dos
candidatos;
g. Convocar e presidir às reuniões conjuntas dos Órgãos Sociais;
h. Assistir, sempre que considere conveniente, às reuniões dos demais órgãos sociais executivos, exceto CF,
mas sem direito a voto nem participação;
i. Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas pela lei, pelos estatutos e regulamentos internos.

Artigo 59º - COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE DA MAG
Compete ao Vice-Presidente da MAG, coadjuvar o Presidente da Mesa no exercício de suas atribuições e substitui-lo
na sua ausência e/ou impedimento.
Artigo 60º - DA COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DA MAG
Compete ao Secretário da MAG:
1. Lavrar as atas das reuniões, e superintender nos serviços de expediente;
2. Emitir as certidões respetivas, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data do requerimento para o efeito;
3. Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões, organizando os processos dos assuntos a serem
tratados;
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4. Fazer o registo de todos os associados presentes nas reuniões;
5. Escrutinar no ato eleitoral;
6. Exercer todas as competências que a lei, os estatutos e o regulamento interno lhe conferem.

SECÇÃO III – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)
Artigo 61º - ESTATUTO E COMPOSIÇÃO
1. O Conselho de Administração (CA) é um órgão colegial;
2. Esclarecimento: Conselho de Administração é um termo designado com o mesmo significado de Direção;
3. Ao CA competem todas as iniciativas tendentes à realização dos superiores interesses e objetivos da AHUESB.
4. O CA, eleito em AG, é composto por sete membros efetivos, e três suplentes, sendo:
a. Efetivos:
1. Presidente;
2. Primeiro Vice-Presidente;
3. Segundo Vice-Presidente;
4. Tesoureiro;
5. Secretário;
6. Primeiro Vogal;
7. Segundo Vogal.
b. Suplentes:
1. Um Tesoureiro Suplente;
2. Um Secretário Suplente;
3. Um Vogal Suplente.

Artigo 62º - COMPETÊNCIA DO CA
Compete ao CA:
1. Reunir no mínimo uma vez por trimestre, ou sempre que se julgar conveniente;
2. Representar a AHUESB em juízo e fora dele;
3. Deliberar com os votos dos membros, não obstante das demais regras estatutárias, no seguimento do princípio
Scripturas Matrem Spiritualitatis (art. 2º);
4. Garantir a prossecução do fim social, e a efetivação dos direitos dos associados;
5. Gerir todo o procedimento contabilístico da AHUESB;
6. Garantir os meios necessários à execução da contabilidade e das obrigações fiscais e legais;
7. Elaborar e submeter anualmente, ao parecer do CF, o relatório e contas de gerência, bem como o plano de
atividades e orçamento para o ano seguinte;
8. Preparar a apresentação do plano de atividades e orçamento para o ano seguinte, bem como o relatório e contas
de gerência do ano anterior, devidamente ratificado pelo CF, viabilizando a apresentação na A.G. ordinária
convocada para esse efeito, em sintonia com a MAG;
9. Solicitar ao Presidente da MAG, a convocação de AG, sempre que se faça necessário para cumprimento do
estatuto e regulamento interno;
10. Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos internos;
11. Assegurar a organização e o funcionamento de todos os serviços, bem como o registo em livros de acordo com a
lei, com os estatutos e regulamentos internos;
12. Aprovar ou indeferir as propostas de admissão ou readmissão de novos associados;
13. Propor à AG a nomeação de associados honorários;
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14. Organizar e elaborar regulamentos internos para melhor funcionamento de todos os serviços e atividades;
15. Fornecer ao CF os elementos que lhe forem solicitados;
16. Deliberar sobre abertura de contas bancárias em nome da AHUESB;
17. Elaborar e manter atualizado o inventário do património da AHUESB;
18. Propor à AG o valor da joia e da quota dos associados;
19. Aceitar doações e donativos, nos termos da lei;
20. Celebrar contratos, protocolos ou representações com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
para melhor prossecução dos objetivos estatutários;
21. Deliberar o arrendamento bens móveis ou imoveis da AHUESB;
22. Deliberar a submissão à AG de propostas para compra de bens móveis e imóveis de valor superior a catorze mil
euros, após parecer favorável do CF;
23. Promover eventos e iniciativas, nos princípios estabelecidos no objeto social de forma a angariar fundos para o
equilíbrio financeiro da associação;
24. Exercer competências disciplinares nos termos definidos na lei, nestes estatutos e regulamentos internos;
25. Receber e guardar os valores da AHUESB, devidamente registados em livro, a saber:
a) Livro para registo das joias, quotas ou doações em numerário;
b) Livro para donativos em espécie;
26. Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei, pelos estatutos, pelos regulamentos internos e
atos legitimados para a defesa dos interesses da AHUESB;
27. Criar e submeter à aprovação em AG o Regulamento Interno Institucional, no prazo de 1 ano a contar da primeira
tomada de posse do CA, e submeter atempadamente quaisquer propostas de alteração que se fizerem
necessárias, sempre com submissão a aprovação pela AG.

Artigo 63º - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CA
Compete ao Presidente do CA:
1. Superintender na administração da AHUESB, orientando e fiscalizando os respetivos serviços;
2. Convocar e presidir às reuniões do CA;
3. Promover o cumprimento das deliberações da AG e CA;
4. Representar a AHUESB, em juízo e fora dele, em nome do CA;
5. Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro de atas do CA;
6. Superintender na elaboração do plano de ações, orçamentos, relatórios contas de gerência e respetivos balanços
anuais da AHUESB;
7. Exercer todas as demais funções que lhe são atribuídas por lei, pelos estatutos ou pelos regulamentos internos.
8. Deliberar autonomamente sobre as questões correntes que se fizerem necessárias para dar andamento à normal
execução dos trabalhos, dando conhecimento das questões relevantes aos demais membros do C.A. quando
decorrer reunião do órgão;
9. Assistir às reuniões dos demais órgãos sociais, exceto CF, podendo fazer uso da palavra, se entender necessário
para fazer cumprir os Estatutos e Regulamentos, com a possibilidade de delegar esta função;

Artigo 64º - COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO CA
Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração:
1. Coadjuvar o Presidente nas suas funções e substitui-lo na sua ausência ou impedimento;
2. Obrigar a AHUESB, juntamente com o Tesoureiro ou outro membro da Direção do CA, somente quando ocorrer
impedimento do Presidente, de acordo com as regras estabelecidas no artigo titulado “FORMA DE OBRIGAR A
AHUESB”;
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Artigo 65º - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DO CA
Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração:
1. Coadjuvar o Presidente nas suas funções e substituir o 1º Vice-Presidente na sua ausência ou impedimento;
2. Obrigar a AHUESB, juntamente com o Tesoureiro ou outro membro da Direção do CA, somente quando ocorrer
impedimento do Presidente, de acordo com as regras estabelecidas no artigo titulado “FORMA DE OBRIGAR A
AHUESB”;

Artigo 66º - DA COMPETÊNCIA DO TESOUREIRO DO CA
Compete ao Tesoureiro do CA:
1. Receber e guardar valores da AHUESB;
2. Promover a escrituração de todos os livros de receitas e despesas;
3. Assinar conjuntamente com o Presidente, todas as formas autorizadas de pagamento, assim como as guias de
receitas;
4. Apresentar em reunião do CA, o balancete discriminatório de todas as receitas e despesas, organizado
mensalmente;
5. Criar e superintender um grupo responsável pela contabilidade e tesouraria e dar á aprovação em reunião da
Direção do CA, registando em ata os seus membros;
6. Elaboração anual de um orçamento discriminatório das receitas e despesas previstas para o ano seguinte;
7. Velar pela chave e segurança do cofre.

Artigo 67º - COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DO CA
São competências do Secretário do CA:
1. Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões do CA, de acordo com as orientações do Presidente ou seu
substituto;
2. Lavrar as atas no respetivo livro, mantendo-as sempre atualizadas;
3. Superintender todo o expediente saído das deliberações em reunião do CA;
4. Gerir e manter atualizadas as bases de dados dos associados;
5. Apoiar a MAG e MACD no acesso aos dados de registo dos associados, que sejam necessários para gestão das
Assembleias.

Artigo 68º - COMPETÊNCIA DOS VOGAIS DO CA
Compete aos Vogais do CA coadjuvar os restantes membros do CA, nas respetivas atribuições, e exercer as demais
funções que lhe forem atribuídas.

Artigo 69º - COMPETÊNCIA E OBRIGAÇÃO DOS SUPLENTES DO CA
São competências e obrigações dos Suplentes do CA:
1. Participar nas reuniões da Direção do CA, no entanto somente têm direito a voto se estiverem a substituir um
membro efetivo, ausente por qualquer motivo;
2. O Suplente Tesoureiro substituirá em exclusividade o Tesoureiro Efetivo, na sua ausência ou impedimento nas
reuniões do CA;
3. Os Vogais substituirão, de forma hierárquica, qualquer um dos membros do CA exceto o Tesoureiro Efetivo, pela
sua ausência ou impedimento nas reuniões do CA.
4. Em caso de substituição, no término das reuniões, o membro Suplente do CA é obrigado a elaborar um relatório
de sua participação e apresenta-lo ao membro efetivo ao qual substituiu.
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SECÇÃO IV – CONSELHO FISCAL (CF)
Artigo 70º - COMPOSIÇÃO
1. O Conselho Fiscal (CF), eleito em AG, é composto por cinco membros:
a) Presidente (efetivo);
b) 1º Vice-Presidente (efetivo);
c) 2º Vice-Presidente (efetivo)
c) Secretário (efetivo);
d) Secretário Suplente (não efetivo).

Artigo 71º - COMPETÊNCIA
Compete ao CF exercer a fiscalização interna da AHUESB, nomeadamente:
1. Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;
2. Proceder à verificação de fundos existentes em caixa e em depósitos, além dos demais valores patrimoniais;
3. Fazer-se representar em reuniões de qualquer órgão social da AHUESB, sempre que julgue conveniente, tendo
direito ao uso da palavra em todas a reuniões e assembleias sempre que julgue necessário esclarecer sobre o
cumprimento da Lei, dos Estatutos e Regulamentos, ou pedindo esclarecimentos ou elementos, que considere
necessários para os procedimentos próprios do CF.
4. Dar parecer sobre o orçamento, relatório e conta de gerência, ou de outros documentos submetidos para sua
apreciação;
5. Dar parecer sobre contratos, acordos institucionais, aquisição ou alienação de bens móveis e imoveis, pedidos de
empréstimos, reforma ou alteração dos estatutos e dissolução da AHUESB;
6. Elaborar o relatório anual de ação fiscalizadora;
7. Propor AG extraordinária e solicitar documentação aos demais órgãos, que considere necessário para o exercício
de suas funções;
8. Reunir ordinariamente uma vez por semestre, e sempre que julgue conveniente;
9. Dar parecer ao CA sobre atos que impliquem aumento de gastos ou diminuição de rendimentos.

Artigo 72º - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CF
Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:
1. Convocar e presidir às reuniões do CF;
2. Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o respetivo livro de atas;
3. Representar o CF em AG ou nas reuniões dos demais órgãos sociais, ou, se julgar necessário, delegar essa
função hierarquicamente;

Artigo 73º - COMPETÊNCIAS DOS VICE-PRESIDENTES DO CF
Compete ao Vice-Presidente do CF coadjuvar o Presidente nas suas funções e substitui-lo na sua ausência ou
impedimento.

Artigo 74º - COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DO CF
Compete ao Secretário do Conselho Fiscal:
1. Preparar a agenda de trabalho para as reuniões do CF;
2. Providenciar todo o expediente;
3. Lavrar as atas respetivas do órgão;
4. Emitir as certidões das atas pedidas pelos associados;
5. Relatar os pareceres do CF sobre os assuntos que lhe forem submetidos.
AHUESB - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, UNIÃO ESPIRITUALISTA SETA BRANCA // NIPC 513 716 866

ESTATUTOS

Página 33 de 42

Artigo 75º - INDEPENDÊNCIA DO CF
O CF é um órgão que emite o seu parecer, fazendo-se ouvir, de forma independente e com carácter oficial, sempre
que julgue necessário, e sempre que a sua ação seja requisitada, no sentido de fazer cumprir a Lei, os Estatutos ou
Regulamentos.

Artigo 76º - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CF
Os membros do CF são solidariamente responsáveis com os membros do CA, pelos atos sobre os quais tenham
emitido parecer favorável e pelos atos relativamente aos quais, tendo tido conhecimento de quaisquer faltas ou
irregularidades, não as declarem, ou não comuniquem à MAG.

SECÇÃO V - ASSEMBLEIA CONSULTIVA DOUTRINÀRIA (ACD)
Artigo 77º - ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO
1. A ACD é a reunião de todos os associados da AHUESB com classificação “Iniciado”, que estejam em pleno gozo
de seus direitos associativos;
2. A MACD, é eleita entre os membros associados que obedeçam às condições do artigo anterior, e será composta
por:
a. Um Presidente;
b. Um Primeiro Vice-Presidente;
c. Um Segundo Vice-Presidente;
d. Um Secretário; e,
e. Um Vogal.
Artigo 78º - COMPETÊNCIA DA ACD
É da competência da ACD (muitos termos específicos são de origem na Doutrina do Amanhecer):
a. Eleger ou destituir os membros da mesa MACD;
b. Eleger ou destituir os membros do CD, com exceção do Presidente Honorário do CD;
c. Eleger os membros da MACD e CD em caso de vacatura do lugar;
d. Zelar e fiscalizar a aplicação das normas estatutárias e Doutrinárias, Leis e Chaves Ritualísticas, dos
Ensinamentos, Prática Litúrgica e Princípios Emanados da Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que rege
os Templos Externos, cumprindo e fazendo cumprir as orientações normas e diretrizes Doutrinárias que emanam
da Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que rege os Templos Externos;
e. Propor ao CA ações e campanhas com vista a solucionar eventuais necessidades de emergência em sua área de
competência;
f. Apreciar e votar deliberações exclusivamente relacionadas com a área Doutrinária;
g. Assegurar a expansão, consolidação e realização de Práticas Mediúnicas, formando Doutrinadores e Aparás,
preparados em harmonia com os ensinamentos do Evangelho Redivivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, para
tratamento exclusivamente desobsessivo;
h. Zelar pela Conduta Doutrinária;
i. Deliberar e votar em casos omissos nos estatutos ou regulamentos internos, na condução e organização de cariz
Doutrinário; e,
j. Deliberar sobre a aprovação do Regulamento Interno Doutrinário, e respetivas revisões.

Artigo 79º - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA MACD
Compete ao Presidente da (MACD).
a. Convocar a ACD, preparar e dirigir a ordem dos trabalhos da ACD;
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b. Assinar os termos de abertura, encerramento e rubricar os livros de atas da ACD;
c. Dar posse aos membros eleitos para o CD, com exceção do Presidente Honorário do CD;
d. Receber e submeter à ACD, os requerimentos pertinentes e suscetíveis de discussão Doutrinária;
e. Participar sempre que entenda, nas reuniões do CD;
f. Dar seguimento às renúncias de mandato de membros dos órgãos Doutrinários, mantendo o CA informado de
todas as alterações;
g. Proceder à substituição dos membros dos órgãos Doutrinários, nos termos dos Estatutos e Regulamentos,
marcando ACD para eleição parcial quando aplicável;
h. Empossar interinamente e com efeitos exclusivos para a ACD em curso, membros substitutos temporários do CD
quando o número de membros presente em ACD for insuficiente em termos de quórum. Essa substituição termina
automaticamente no final da ACD na qual for iniciada, e as funções do membro substituto limita-se à
representação do CD em ACD.

Artigo 80º - COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, SEGUNDO VICE-PRESIDENTE,
SECRETÁRIO E VOGAL DO CD
1. Compete ao Primeiro Vice-Presidente do CD:
a. Substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
b. Coadjuvar na organização Doutrinária e o seu Presidente no exercício das respetivas competências;
c. Ajudar na elaboração e coordenação da ordem de trabalhos.
2. Compete ao Segundo Vice-Presidente do CD:
a. Substituir o Primeiro Vice-Presidente nas suas faltas e impedimentos;
b. Coadjuvar na organização Doutrinária e o seu Presidente no exercício das respetivas competências;
c. Ajudar na elaboração e coordenação da ordem de trabalhos.
3. Compete ao Secretário do CD:
a. Lavrar as atas das reuniões da ACD, superintender os serviços de expediente do órgão;
b. Organizar os processos dos assuntos a debater nas reuniões;
c. Reunir-se com os secretários dos demais órgãos, de forma a estabelecerem procedimentos comuns nas suas
competências.
4. Compete ao Vogal do CD:
a. Substituir o Secretário nas suas faltas ou impedimentos;
b. Coadjuvar os restantes membros da Mesa da (ACD) e exercer as funções que o Presidente lhe atribuir.

Artigo 81º - REUNIÕES E ELEIÇÕES
A ACD reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias:
Todas as reuniões da ACD serão gravadas em áudio, dando este estatuto permissão para a gravação, ao aceitarem
os estatutos, os associados permitem a gravação de qualquer assembleia em que participem.
1. ACD ordinárias:
a. Uma vez por cada ano de mandato no primeiro trimestre, conciliando data com a AG.
2. ACD extraordinárias:
a. Sempre que convocada por iniciativa da MACD em maioria de dois terços de seus membros nos termos do
princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
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b. Por requerimento dirigido ao Presidente da MACD com pelo menos quarenta e nove assinaturas de associados
com classificação “Iniciado” que tenham Insígnia Fundador, e destes um mínimo de sete assinaturas de
associados com Classificação Doutrinária de Arcano (art. 2º);
c. Por convocação do CA;
d. Por convocação do Presidente Honorário do CD;
e. Por convocação do CD, com concordância de dois terços dos seus membros nos termos do princípio Duo
Tertiae Consensus (art. 2º).

Artigo 82º - CONVOCAÇÃO
1. A Convocação para a ACD é feita pelo Presidente da MACD, com antecedência mínima de trinta dias;
2. Na convocação deve estar explicito o dia, hora, local e ordem de trabalhos, bem como o princípio para quórum e

deliberação, que na ACD tem sempre a designação “Consilium Doctrine Aurora” (art. 2º), devendo o quórum e
mínimos de votação estar indicado na convocação;
3. A convocatória é feita por notificação pessoal, por meio de internet, através do sítio oficial da AHUESB, afixada na

sede, e/ou outros locais de acesso público.
4. Se o Presidente da MACD não convocar a reunião solicitada, nos termos previstos, poderá convoca-la quem a

tenha requerido.

Artigo 83º - FUNCIONAMENTO DA ACD
1. A Assembleia Consultiva Doutrinária (ACD), só poderá reunir nos termos do princípio Consilium Doctrine Aurora
(art. 2º).
2. Não se verificando as condições referidas no ponto anterior, a reunião não é permitida.

Artigo 84º - DELIBERAÇÕES DA ACD
1. A Assembleia Consultiva Doutrinária (ACD), só poderá deliberar nos termos do princípio Consilium Doctrine
Aurora (art. 2º).
2. Não se verificando as condições referidas no ponto anterior, a reunião não é permitida, e se for realizada, torna-se
nula, sem qualquer efeito vinculativo em suas deliberações.
Este artigo só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).

SECÇÃO VI - CONSELHO DOUTRINÁRIO (CD)
Artigo 85º - ESTATUTO E COMPOSIÇÃO DO CD
1. O CD é um órgão colegial.
2. O CD é composto por um Presidente Honorário nomeado pela Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que
rege os Templos Externos, sete membros efetivos e quatro suplentes, todos eles eleitos em ACD, exceto o
Presidente Honorário:
a. Presidente Honorário
b. Efetivos:
1. Presidente;
2. Primeiro Vice-Presidente;
3. Segundo Vice-Presidente;
4. Secretário;
5. Primeiro Vogal;
6. Segundo Vogal;
7. Terceiro Vogal.
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c. Suplentes:
1. Secretário Suplente;
2. 1º Vogal Suplente;
3. 2º Vogal Suplente;
4. 3º Vogal Suplente.

Artigo 86º - COMPETÊNCIA DO CD
1. Ao CD competem todas as iniciativas tendentes à organização e realização de todas as atividades Doutrinárias,
cumprir e fazer cumprir as decisões da ACD e da Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que rege os
Templos Externos, criar e submeter à aprovação em ACD o Regulamento Interno Doutrinário, no prazo de um ano
a contar da primeira tomada de posse do CD, e submeter atempadamente quaisquer propostas de alteração que
se fizerem necessárias, sempre com submissão a aprovação pela ACD;
2. Interagir em perfeita sintonia com os outros Órgãos Sociais, nomeadamente o CA, de forma a garantir todas as
condições necessárias á prossecução de suas competências;
3. Adequar todas as orientações Doutrinárias emanadas pela Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que rege
os Templos Externos, à realidade e sustentabilidade da AHUESB;
4. Propiciar aos associados que professem a Doutrina do Amanhecer, todas as condições de informação,
desenvolvimento e prática de sua Mediunidade, trabalhando em conjunto com os demais sectores de atividade
associativa para melhor servir os que procuram o equilíbrio espiritual;
5. Deliberar com os votos dos membros, não obstante das demais regras estatutárias, no seguimento do princípio
Scripturas Matrem Spiritualitatis (art. 2º);
6. Salvaguardar o Acervo Doutrinário em suas profundas raízes, trazidas do Mundo Espiritual e registadas no plano
físico através da Mentora Mãe Clarividente Tia Neiva;
7. Auxiliar os demais associados em suas angústias e incertezas, de acordo com os Ensinamentos do Amor
Incondicional, na Força do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Artigo 87º - PRESIDENTE HONORÁRIO
1. O Presidente Honorário será sempre nomeado pela Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que rege os
Templos Externos, tendo a autorização de Adjunto de Povo devidamente formalizada, e adicionalmente, sendo
indicado por essa Hierarquia como responsável Espiritual para a Missão Doutrinária da AHUESB, exercendo
estatutariamente o cargo de Presidente Honorário do Conselho Doutrinário.
2. Compete ao Presidente Honorário:
a. Presidir às reuniões do CD por si convocadas, ou nas quais esteja presente;
b. Presidir às reuniões do CD nas quais esteja presente;
c. Vetar deliberações, que entenda contrárias às orientações Doutrinárias;
d. Coordenar as atividades Doutrinárias, Consagrações, Rituais, específicos da Doutrina do Amanhecer e demais
atos em sua execução e manutenção do Acervo Litúrgico e Literário em qualquer formatação das Leis e
Chaves Ritualísticas, denominações, terminologia, ensinamentos, simbologia própria, práticas, bem como o
uso de vestes e adornos inerentes à Doutrina do Amanhecer emanados pela Hierarquia da Doutrina do
Amanhecer (art. 2º) que rege os Templos Externos;
e. Examinar em conjunto com o CD as condições necessárias dos associados que propiciem a sua ascensão
patamar Hierárquico Doutrinário denominado “Sétimo Raio Adjuração Arcanos Rama 2000”;
f. Criar, gerir e administrar cursos, seminários e palestras, inclusive indicar seus instrutores;
g. Convocar reuniões com o corpo mediúnico, independentemente de sua filiação na AHUESB.
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Artigo 88º - PRESIDENTE DO CD
Compete ao Presidente do CD:
1. Cumprir e fazer cumprir todas as orientações emanadas pela Hierarquia da Doutrina do Amanhecer (art. 2º) que
rege os Templos Externos e todas as normas Doutrinárias;
2. Convocar e presidir as reuniões do CD com a exceção da presença do Presidente Honorário;
3. Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o respetivo livro de atas;
4. Elaborar e executar o programa anual de atividades Doutrinárias, sempre em colaboração com o CD e com o CA;
5. Propor ao CD grupos e comissões de trabalho para execução de todas as atividades inerentes ao
desenvolvimento, manutenção e consolidação da Doutrina do Amanhecer (art.2º).
Todos os membros propostos para comandos sectoriais nas diversas áreas que compreendem todo o sistema
Doutrinário, devem ser aprovados em reunião do CD e seus nomes registados em ata própria do CD;
6. Trabalhar em completa sintonia com o CA para que a implantação de todos os trabalhos Doutrinários, dentro e
fora do templo e no Solar dos Médiuns, tenham as condições físicas necessárias à sua prática, de acordo com os
ensinamentos deixados pela Mentora-Clarividente Tia Neiva;
7. Buscar entendimentos entre grupos religiosos, filosóficos e doutrinários, na expectativa de alcançar a realização
da fraternidade e solidariedade entre os diferentes povos.

Artigo 89º - PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO CD
Competências do Primeiro Vice-Presidente do CD:
1. Representar o Presidente em suas faltas e impedimentos;
2. Coadjuvar o Presidente em todas as atividades específicas da Doutrina;
3. Comparecer às reuniões do CD e da ACD.

Artigo 90º - SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DO CD
Competências do Segundo Vice-Presidente do CD:
1. Representar o Primeiro Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos;
2. Coadjuvar os Presidentes em todas as atividades específicas da Doutrina;
3. Comparecer às reuniões do CD e da ACD.

Artigo 91º - SECRETÁRIO DO CD
Competências do Secretário do CD:
1. Lavrar as atas e preparar toda a documentação para as reuniões do CD;
2. Redigir toda a correspondência do CD e toda a documentação que seja solicitada pelos demais associados;
3. Redigir e afixar os avisos da reunião específica do CD;
4. Manter atualizados os dados de todos os associados que ingressem na Doutrina, suas possíveis Consagrações,
Classificações e Reclassificações;
5. Comparecer às reuniões do CD e ACD.

Artigo 92º - VOGAL DO CD
Compete ao Vogal do CD coadjuvar os restantes membros do CD, nas respetivas atribuições, e exercer as demais
funções que lhe forem atribuídas.

Artigo 93º - REUNIÕES DO CD
O CD reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.
1. Reunião ordinária do CD:
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a. O CD reunir-se-á semestralmente em data compatível com os demais Órgãos-Sociais;
2. Reunião extraordinária do CD:
b. Por iniciativa do Presidente;
c. Por requerimento de dois terços dos membros do CD, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º).

Artigo 94º - DELIBERAÇÕES DO CD
1. Os membros dos órgãos não executivos, não podem abster-se de votar nas reuniões em que se fizerem
presentes;
2. A deliberação só se efetivará na concordância de dois terços dos membros efetivos do CD, nos termos do
princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
3. Após aprovação das deliberações, estas terão de ser dadas a conhecer pelos meios próprios da AHUESB no
prazo máximo de trinta dias.

CAPITULO IV - DAS ELEIÇÕES
Artigo 95º - PROCESSO ELEITORAL DOS ÓRGÃOS SOCIAIS (AG, CA E CF)
1. Todos os titulares e suplentes dos órgãos sociais executivos (AG, CA e CF) são eleitos em AG;
2. No ano em que terminar o mandato dos órgãos sociais eleitos, o Presidente da MAG em exercício, convocará uma
AG para o efeito de eleição de novos órgãos sociais, dentro do prazo estipulado pelos estatutos;
3. A MAG solicitará ao CA a listagem completa e atualizada dos associados elegíveis e em pleno gozo de seus
direitos associativos, nos termos consignados nos estatutos;
4. A reunião da AG, convocada expressamente para o ato eleitoral, só terá deliberação vinculativa nos termos do
princípio Domum Pulsus Fundatorum (art. 2º);
O ponto 4 do art. 95º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
5. A eleição dos membros para os diversos cargos de cada órgão social é feita na forma individual e presencial do
candidato no dia da votação, com exceção dos casos de reeleição, em que a presença física pode ser
excecionalmente dispensada, desde que o próprio tenha manifestado intenção explícita de ser reeleito, acrescida
de justificação de falta, considerada válida pela MAG;
6. A eleição é aberta, pode ser efetuada por voto secreto ou de braço no ar, tendo cada associado direito a um voto,
com exceção para o voto por representação, que se encontra definido em artigo próprio;
7. A eleição dos membros para cada cargo dos órgãos sociais segue as regras do princípio Arbitrium Aequo Result
(art. 2º);
8. A posse dos novos membros dos órgãos sociais ocorre logo após o ato eleitoral, perante o Presidente da MAG;
9. Os nomes dos membros eleitos para os órgãos sociais serão publicados no sítio oficial da internet da AHUESB, no
prazo máximo de trinta dias a partir da eleição pelo que a MAG deve comunicar ao CA o resultado da eleição
imediatamente após o término da AG.

Artigo 96º - ELEGIBILIDADE
São elegíveis os associados que:
1. Estejam no pleno gozo de seus direitos associativos;
2. Sejam associados com classificação “INICIADO” ou com classificação doutrinária “CENTURIÃO” se requerido
para o cargo em causa, nos termos dos estatutos ou regulamentos internos;
3. Tenham mais de dezoito anos;
4. Não tenham sido destituídos por irregularidades ou faltas nos últimos sete anos;
5. Não tenham qualquer impedimento legal.
O artigo 96º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
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Artigo 97º - PROCESSO ELEITORAL PARA OS ÓRGÃOS NÃO EXECUTIVOS MACD E CD
1. Todos os membros efetivos e suplentes da MACD e do CD com exceção do Presidente Honorário, são eleitos em
ACD convocada para o efeito;
2. O Presidente da MACD no ano em que terminar o mandato deve convocar a ACD em estreita colaboração e
entendimento com o Presidente da MAG, para que possam eleger os novos membros dos órgãos sociais dentro
dos prazos estipulados pelos estatutos, no devido respeito pela compatibilidade de datas;
3. O Presidente da MACD deve providenciar junto do CA, a listagem completa e atualizada de todos os associados
elegíveis para este órgão social;
4. É da responsabilidade do Secretário deste órgão, preparar convenientemente todo o expediente e documentação,
para a execução do ato eleitoral;
5. A eleição é aberta, pode ser efetuada por voto secreto ou de braço no ar, tendo cada associado o direito a um
voto;
6. Nos termos do artigo que rege a representação do exercício do voto do associado, não é aceite que o associado
se faça representar em reuniões da ACD, dada a classificação de “Iniciado” de todos os associados que
participam nestas assembleias. Apenas é feita contagem dos associados fisicamente presentes;
7. A MACD, deve comunicar ao CA o resultado da eleição, imediatamente após o término da ACD.

CAPITULO V - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO INTERNA
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 98º - ESTRUTURA FÍSICA
1. Todos os órgãos sociais que compõem a estrutura orgânica da AHUESB são de cariz colegial, cujo funcionamento
estará definido em regulamentos internos a elaborar pelo CA e a aprovar em AG;
2. O CA poderá delegar algumas das suas competências, para assegurar o normal funcionamento da AHUESB,
nomeadamente na defesa jurídica, ou patrimonial da AHUESB;
3. Para a adequada prossecução dos objetivos da AHUESB, o CA deverá eleger, e sempre que necessário,
substituir, responsáveis para cada pelouro e estes poderão criar comissões e grupos de trabalho sob sua
responsabilidade para melhor agilizar o funcionamento de cada sector de atividade, sob tutela do CA;
4. Na organização intersectorial, a AHUESB terá os seguintes pelouros:
a. Património móvel e imóvel
Este pelouro será sempre da responsabilidade do Presidente do CA;
b. Recursos humanos e relações públicas
Este pelouro será sempre da responsabilidade do Presidente da MAG;
c. Obras, planeamento rústico e urbanístico;
d. Atividades cívicas, culturais e desportivas;
e. Restauração e atividades comerciais;
f. Albergue e creche;
g. Limpeza, manutenção e segurança;
h. Informática e Internet;
i. Eletricidade e sistemas audiovisuais;
j. Oficinas de carpintaria, serralharia e mecânica;
k. Armazém de materiais, guarda-roupa, vestiários;
l. Logística;
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m. Biblioteca, livraria e fotografia.
5. Para integrar qualquer comissão ou grupo de trabalho, é bastante ser associado da AHUESB.

Artigo 99º - ESTRUTURA MATERIAL PARA EXECUÇÃO DOUTRINÁRIA
1. É da responsabilidade do CA disponibilizar todo o espaço, estruturas adequadas e demais meios físicos ao CD
para a realização de todos os trabalhos e rituais inerentes à Doutrina do Amanhecer (art. 2º);
2. É da responsabilidade do CD a definição hierárquica para assegurar o cumprimento das normas Doutrinárias.
3. O Regulamento Interno Doutrinário que organiza e distribui as várias competências para execução de todo o
Acervo Doutrinário é autónomo, elaborado exclusivamente pelo CD, aprovado em ACD.
4. Os cargos a eleger, para a sustentabilidade física dos trabalhos Mediúnicos e demais rituais, sempre de acordo
com as orientações, diretrizes e normas doutrinárias emanadas do Sistema Doutrinário Vale do Amanhecer,
serão:
a. Responsável pelo Templo Iniciático;
b. Responsável pelo Turigano e Estrela de Sublimação;
c. Responsável pela Estrela Candente;
d. Responsável pelo Quadrante;
e. Responsável pela Pirâmide;
f. Responsável pelo Castelo dos Devas:
O membro nomeado terá de ter a Consagração de “Devas”;
g. Responsável pelo Castelo da Falange de Rececionistas:
O membro nomeado terá de ter a Consagração de “Rececionista”;
h. Responsável pelo Castelo das Falanges Missionárias;
O membro nomeado terá de ser membro de uma Falange Missionária;
i. Responsável pelo Castelo da Falange de Representantes do 1º Cavaleiro da Lança Vermelha:
O membro nomeado terá de ser “Representante do 1º Cavaleiro da Lança Vermelha”;
j. Responsável pelo Castelo do grupo jovem;
k. Responsável pelo Castelo dos pequenos pajés;
l. Responsável pelo museu, que simbolicamente se chamará “CASA GRANDE”.

Artigo 100º - ORGANIZAÇÃO INTERNA
1. Todos os eleitos responsáveis pelos diversos sectores de trabalho Doutrinário, devem agir em sintonia com o CA,
de forma a usufruir de todas as condições materiais e humanas para implantação dos Castelos de sua
responsabilidade.
2. Os responsáveis nomeados para todos os cargos do ponto 4 do artigo anterior, poderão escolher equipas e
grupos de trabalho, individualizando sectores específicos na área de sua competência, de forma a poder haver
maior entreajuda entre todos os associados que se disponham a ajudar,
3. É de exclusiva responsabilidade do CA) a legalização perante as autoridades oficiais de todas as obras que se
venham a realizar.

CAPITULO VI - RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS
Artigo 101º - RECEITAS
Constituem receitas da AHUESB, designadamente:
1. O produto de joias e quotas paga pelos associados;
2. Doações, donativos, legados e heranças a favor da associação;
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3. O produto líquido de quaisquer iniciativas realizadas pela AHUESB, de caracter cultural, recreativo, desportivo ou
similar;
4. Produto de lanches, almoços e jantares;
5. Produto de trabalhos manuais realizados pelos associados;
6. O produto de rendas de alugueres de bens imoveis e móveis da AHUESB;
7. O produto de venda de imóveis e móveis pertencentes à AHUESB;
8. Os rendimentos de bens próprios;
9. Produtos e resultados de sociedades, parcerias, representações ou outras comparticipações devidas à AHUESB;
10. Os juros de fundos capitalizados e outros rendimentos de natureza similar;
11. Quaisquer verbas que sejam atribuídas por lei ou protocolo.

Artigo 102º - DESPESAS
Constituem despesas da AHUESB, nomeadamente:
1. Encargos com energia, gás e água;
2. Despesas de expediente ordinário e extraordinário administrativo;
3. Encargos com serviços de telecomunicações;
4. Encargos legais;
5. Obras de beneficiação estrutural da AHUESB;
6. Manutenção, conservação e reparação de ativos móveis e imoveis;
7. Combustível;
8. Seguros;
9. Impostos;
10. Despesas com ação social;
11. Despesas para suportar missões assumidas pela AHUESB;
12. Despesas relacionadas com espaços físicos.

Artigo 103º - RECURSOS HUMANOS
Constituem os recursos humanos, todos os associados, independentemente de sua Categoria, Qualidade ou
Classificação, estejam em pleno gozo de seus direitos associativos, e se integrem no espirito da realização objetiva
da AHUESB.

CAPITULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 104º - EXTINÇÃO
1. A AG só pode deliberar sobre a extinção da AHUESB, através da convocatória expressamente efetuada para esse

efeito, e com quórum e deliberação nos termos do princípio Domum Arbitrium Absolute (art. 2º).
2. No caso extinção da AHUESB, competirá à AG deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legislação

em vigor, podendo estes reverter a favor de outras associações com finalidades idênticas.
3. Eleger uma comissão liquidatária, cujos poderes ficarão limitados á prática de atos meramente conservatórios e

necessários, quer à liquidação do património social, quer à ultimação dos negócios pendentes.

Artigo 105º - REUNIÃO CONJUNTA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
1. As dúvidas e os casos omissos, que não encontram resposta óbvia na Lei, nos Estatutos e nos Regulamentos
Internos, se não representarem uma competência de um órgão específico, poderão ser discutidos, e tomadas as
deliberações necessárias em Reunião Conjunta dos Órgãos Sociais, desde que se verifique um quórum de dois
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terços de todos os membros dos órgãos sociais, sendo válidas as deliberações que reunirem a concordância de
dois terços dos presentes, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus (art. 2º);
2. Se não existir quórum, a reunião poderá decorrer com caráter informativo, para que seja um veículo de informação
e contacto privilegiado entre os membros dos órgãos sociais, não existindo neste caso competência para
deliberar;
3. A convocação e organização destas reuniões fica a cargo da MAG, podendo ser requerida por qualquer órgão
social da AHUESB;
4. A elaboração das atas, em livro próprio, é da responsabilidade da MAG, sendo aplicáveis as regras sobre atas que
se encontram em artigo próprio.

Artigo 106º - ENTRADA EM VIGOR
Os presentes estatutos entrarão em vigor imediatamente após aprovação em Assembleia Geral e cumprindo as
formalidades exigidas por lei.

Artigo 107º - FORO COMPETENTE
Para questões jurídicas, o foro competente para resolução é o da Comarca do Distrito do Porto.

Artigo 108º - COMPROMISSO
A AHUESB, não obstante, do seu objeto social, nasce e se deve manter na finalidade de albergar a Doutrina do
Amanhecer (art. 2º), lhe dando a devida cobertura legal e nos termos legalmente exigíveis, estando vedada qualquer
alteração estatutária ou por imposição hierárquica que possa resultar num impedimento desta finalidade, ainda que
da interpretação de algum outro estatuto ou por alguma alteração por via de ata, esta finalidade fosse passível de
alteração. Desta forma fica designada a prioridade deste estatuto.
O artigo 108º só pode ser revisto ou alterado nos termos do princípio Domum Unanimi Intactile (art 2º).
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