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DECRETO DE PROMULGAÇÃO “AD EXPERIMENTUM” 
INSTRUÇÃO ESPECIAL SOBRE O 

PLANO DE MANUTENÇÃO DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

A todos que este Decreto virem, 
saudação, paz e bênção no Senhor!

Fazemos saber que Dom Nelson Westrupp, SCJ, Bispo da Diocese de Santo 
André - BRASIL, no uso de suas atribuições canônicas, tendo em vista o cân. 
1276 do Código de Direito Canônico, após um longo percurso de estudo e 
reflexão e, após diversas consultas ao Clero e aos Conselhos Presbiterial 
e de Assuntos Econômicos Diocesano, por meio deste DECRETO, aprova 
“Ad experimentum”, pelo período de três anos, a Instrução Especial sobre o 
Plano de Manutenção da Diocese de Santo André - SP - Brasil.

Revogam-se todas as disposições em contrário.

Dado e passado na Cúria Diocesana de Santo André, aos 29 de abril de 2015.

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ
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A Igreja querida por Deus Pai, fundada por Jesus Cristo e consagrada e 
animada pelo Espírito Santo, é uma instituição divina ao serviço da 
humanidade, com o fim específico de revelar ao homem a sua origem 

e o seu fim último, Deus, princípio e fim da humanidade, ajudando-o mesmo 
a, nela e por ela, encontrar o “caminho, verdade e a vida” em plenitude. À 
semelhança do seu Fundador que, como instrumento vivo e visível de salvação, 
assumiu a natureza humana, a Ele indissoluvelmente unida, a Igreja adquiriu 
e continua a estimar uma estrutura temporal e social que serve ao Espírito de 
Cristo, que a vivifica, de instrumento para torná-la visível e interpelativa a todos 
os homens.1 A Igreja, por vontade de Deus, é, pois, divina e humana. Vem de 
Deus e implantou-se no tempo e no espaço para, ganhando o homem, conduzi-
lo a Deus. Em consequência, sem esquecer e sem abstrair-se de sua condição 
divina, mas sempre consciente dessa realidade, apresenta-se neste mundo 
organizada como uma sociedade hierarquicamente constituída.2 Estando “[...] 
no mundo, mas não sendo do mundo”, a Igreja, tendo o homem como seu 
caminho, “[...] não subtrai coisa alguma ao bem temporal de nenhum povo, 
mas, pelo contrário, fomenta e assume as qualidades, as riquezas, os costumes 
e o modo de ser dos povos, na medida em que são bons; e, assumindo-os, 
purificando-os, fortalecendo-os, eleva-os”.3 

No entanto, a Igreja está consciente de que de nada servirá a estrutura 
visível e corporal, alimentada com os bens temporais, se não dominar nela, 
verdadeiramente, o sentido espiritual da sua missão sobrenatural de salvação. 
Inculturando-se, pois, para poder estabelecer o diálogo com todos os homens 
de todos os tempos e lugares, ela tende eficaz e constantemente à recapitulação 
da humanidade com todos os bens. Como sociedade, que por vontade de 
Deus é, tem necessidade dos bens temporais, mas tendo presente o alerta de 
Jesus Cristo relativamente ao perigo das riquezas e da avareza, acredita na 
providência de Deus, fazendo dos bens materiais meios necessários e nunca 
fins imprescindíveis que por si mesmos determinem caminhos de conduta; 

INTRODUÇÃO

1. Cfr. LG, 8. 
2. Cf. 204 do CIC/83.
3. Cfr. LG 12.
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os bens temporais, sua aceitação e administração são sempre para ela sinais 
de partilha e participação, fruto de uma comunhão espiritual de raiz, sem a 
qual nada é Igreja, nem sequer parte compreensível dela. 

Portanto, o lugar da Paróquia como unidade pastoral na vida da Igreja 
é indiscutível. Ela ocupa uma posição de inegável valor, tanto do ponto 
de vista eclesiológico e pastoral como sociológico e cultural. Ao seu redor 
congregam-se as pessoas, os fiéis cristãos e, de igual modo, aqueles que 
veem na comunidade uma referência de valores e de padrões éticos, que 
não encontram noutros contextos. Sendo a Paróquia a Igreja localizada 
junto dos homens, ela terá de responder aos seus anseios, promovendo a 
comunhão, a fraternidade e a unidade em Jesus Cristo. 

Como expressão desta comunhão, pela participação dos fiéis foram 
aparecendo os bens temporais, ao longo da história da Igreja, umas vezes por 
necessidade, outras por costume, que posteriormente se fizeram normas. 
Destas surgiu uma organização econômica que tem por base a origem, 
a finalidade, a administração e a alienação desses bens. Estes devem ser 
aceitos e sempre bem administrados, não só por causa dos fins a que se 
destinam, mas também pelo exemplo de sobriedade que a Igreja deve dar ao 
mundo. Com algumas diferenças, mais de linguagem do que de conteúdo, 
ainda hoje, desde os tempos apostólicos, prosseguem os mesmos fins: 
ordenar o culto divino, providenciar a honesta sustentação do clero e de 
outros ministros, ordenar obras de apostolado e de caridade, especialmente 
em favor dos necessitados. 

Neste sentido, esta presente Instrução sobre o Plano de Manutenção da 
Diocese de Santo André abrange o essencial da vida paroquial e desta Igreja 
Particular: a vida financeira do presbítero, os bens temporais eclesiásticos 
a serviço da evangelização na desenvoltura da vocação e missão dos fiéis: 
clérigos (presbíteros e diáconos - transitórios e/ou permanentes) e leigos(as) 
a serviço da comunhão e participação, inerentes às obrigações e deveres 
de cada um, segundo seu oficio ou no exercício do seu ministério na 
comunidade eclesial.
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CAEC - Conselho de Assuntos Econômico-Comunitários

CAED - Conselho de Assuntos Econômicos Diocesano

CAEP - Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial 

CDC - Código de Direto Canônico 

DDP - Diretrizes para o Diaconato Permanente

CPC - Conselho Paroquial Comunitário

CPP - Conselho Pastoral Paroquial

CPD - Conselho Presbiteral Diocesano

PO - Presbyterorum Ordinis: sobre o ministério e a vida dos sacerdotes

SIGLAS
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Art. 1º. Os bens temporais são meios para promover a evangelização e 
construir a fraternidade e a justiça. 

§ 1º. - A Igreja afirma o seu direito originário e independente de adquirir, 
possuir, usufruir, administrar e alienar os bens temporais em vista: 
• da organização do culto divino; 
• do conveniente sustento do clero e dos demais ministros; 
• da constituição, conservação do seminário e sustento dos seminaristas 

(cf. CDC, Cân.263); 
das obras de apostolado; 
da caridade, principalmente em favor dos pobres (cf. CDC, cân.1254, §§ 
1º. e 2º.); 

• de outras finalidades que ela queira definir livremente. 
§ 2º. - Como consequência, os fiéis têm dever de socorrer as necessidades da 
Igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, 
para as obras de apostolado e da caridade e para o honesto sustento dos 
ministros ordenados (cf. CDC, cân. 222, § 1º.). 
§ 3º. - Também os institutos religiosos, de acordo com as suas condições, 
façam o possível para dar um testemunho público de caridade e pobreza 
e, enquanto possível, contribuam para as necessidades da Igreja local e o 
sustento dos pobres (cf. CDC, cân.640). 

Art. 2º. “O operário é digno de seu salário” (cf. Lc 10,7). O presbítero que 
dedica sua vida ao ministério presbiteral deve poder viver do ministério ao 
qual se dedica. 

§ 1º. - Como afirma a Sagrada Palavra de Deus: “Não sabeis que os que 
trabalham no santuário comem do que é do santuário e os que servem ao 
altar têm parte do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o 
Evangelho, que vivam do Evangelho” (cf. 1 Cor 9,14; 1 Tm 5,17). 
§ 2º. - Toda a tradição da Igreja sempre assim procedeu. O Concílio Vaticano 

SEÇÃO I:  CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA IGREJA
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II confirma este princípio no documento Presbyterorum Ordinis 3,20. 
§ 3º. -  O Código de Direito Canônico explicita esta perene tradição, quando 
afirma: 
• “Os Clérigos, já que se dedicam ao ministério eclesiástico, têm direito 

a uma remuneração adequada à sua condição, levando-se em conta 
a natureza do próprio ofício e as condições de lugar e tempo e com a 
qual possam prover às necessidades da própria vida e à justa retribuição 
daqueles de cujo serviço necessitam” (cf. CDC cân. 281, § 1º.). “Deve-se 
também assegurar que possam usufruir da assistência social, que atenda 
convenientemente às suas necessidades, em caso de doença, invalidez ou 
velhice” (cf. CDC cân. 281, § 2º.). 

• “Os Leigos, que são destinados permanente ou temporariamente a um 
serviço especial na Igreja, ( ... ) salva a prescrição do cân. 230, § 1º., têm 
o direito a uma honesta remuneração adequada à sua condição, com a 
qual possam prover decorosamente, observadas também as prescrições 
do direito civil, às necessidades próprias e da família; cabe-lhes também 
o direito de que se garantam sua previdência, seguros sociais e assistência 
à saúde” (cf. CDC cân. 231, §§ 1º. e 2º.). 

• Este dever do honesto sustento não abrange somente os presbíteros, mas 
também aqueles que estão no desempenho do próprio ministério que, 
por motivo de doença ou idade (cf. CDC cân. 538, § 1º.) ou por pena 
eclesiástica (cf. CDC cân. 1350, § 1º.), excluído o caso de demissão do 
estado clerical, estão impossibilitados de exercê-lo. 

Art. 3º. Cuidado especial merece a formação dos futuros Presbíteros: “O Bispo 
Diocesano deve cuidar que se assegurem a constituição e a conservação do 
Seminário, o sustento dos alunos, a remuneração dos professores e as outras 
necessidades do Seminário” (cf. CDC cân. 263). 

Parágrafo Único: Para se prover às necessidades do seminário, cada 
paróquia contribuirá mensalmente com a taxa de Obras Vocacionais 
Sacerdotais (OVS)  (inclusa na Taxa Mensal da Cúria), podendo, ainda, o 
Bispo Diocesano determinar uma contribuição na Diocese (cf. CDC Cân. 
264, § 1º.), tal como coleta especial, dentre outras.

Art. 4º. O Código de Direito Canônico não se contenta em estabelecer os 
princípios abstratos do honesto sustento dos ministros.

Parágrafo Único: O Código de Direito Canônico não se contenta em 
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estabelecer os princípios abstratos do honesto sustento dos ministros, 
sobretudo, para que se torne visível na Igreja Particular a fraternidade 
presbiteral, a solidariedade das comunidades e a partilha dos bens temporais, 
em vista de uma comunhão efetiva. O mesmo se diga quanto à previdência 
social dos ministros (cf. CDC cân. 1274, § 2º.) e quanto às obrigações para 
com as outras pessoas que estejam a serviço da Igreja (cf. CDC Cân. 1274, 
§ 3º.). Sendo assim, o Plano de Manutenção da Diocese de Santo André 
constitui, portanto, a concretização destes objetivos. 

Art. 5º. “[ ...] a Igreja deve dar um testemunho de Justiça; ela reconhece que, 
seja quem for, que deseja falar aos homens de justiça, deve ele próprio ser 
justo aos olhos dos mesmos homens.”4

§ 1º. - O exercício do ministério não deve ser ocasião ou pretexto para a 
acumulação de riquezas. Os presbíteros têm o Senhor como riqueza e como 
herança! 
§ 2º. - Não prendam, pois, os presbíteros, de forma alguma, o coração às 
riquezas, mas evitem sempre toda cobiça, abstendo-se, com cuidado, de 
qualquer aparência de comércio. (cf. PO 3).
§ 3º. -  Na vida dos presbíteros é sempre atual o exemplo de São Paulo: “Não 
cobiceis prata, nem ouro, nem veste alguma, como vós mesmos sabeis” 
(cf. At 20,33). Não menos expressivo é o exemplo deixado pelas primeiras 
comunidades cristãs (cf. At 2,45). 
§ 4º. -  É exatamente este espírito que a lei da Igreja codifica: “Os clérigos 
levem vida simples e abstenham-se de tudo o que denote vaidade” (cf. CDC 
cân. 282, § 1º.). 
§ 5º.  - “Os bens que lhes advêm por ocasião do exercício do ofício eclesiástico 
e que são supérfluos, uma vez assegurados com eles o próprio sustento e o 
cumprimento de todos os deveres de estado, queiram empregá-los para o 
bem da Igreja e para as obras de caridade” (cf. CDC cân.282, § 2º.). 

4Cf. PAULO VI, 55. Sínodo dos Bispos. A Justiça no Mundo. São Paulo: Paulinas, 1971, p.22.
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Art. 6º. Com o propósito de garantir a dignidade referente à vida pessoal do 
presbítero em exercício ministerial na Diocese de Santo André, no que diz 
respeito aos seus direitos e obrigações de ordem temporal, fica estabelecido: 

§ 1º. - Todos os párocos, administradores paroquiais e vigários paroquiais, 
em serviço na pastoral da Diocese, receberão uma côngrua “piso” 
equivalente a 3 salários-mínimos livres, podendo atingir, de acordo com 
as suas necessidades e possibilidades da paróquia ou da entidade à qual 
prestam serviço, uma côngrua “teto” equivalente a 5 salários-mínimos 
mensais livres. Haverá um acréscimo progressivo de um terço do salário- 
mínimo a cada 5 anos de ministério, observando a côngrua teto máximo de 
5 salários-mínimos livres. Recomenda-se que sejam eticamente sóbrios em 
requererem a remuneração da paróquia os presbíteros que já tenham outras 
fontes de ganho. 
§ 2º. - Se estes honorários acrescidos forem insuficientes, ouvido o sacerdote e 
o Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos (CAEP), o Bispo Diocesano 
decidirá quanto aos acréscimos. 
§ 3º. - Todo presbítero que exerce o serviço de capelania na Diocese, observadas 
as normas da côngrua “piso” e da côngrua “teto”, deverá receber seus proventos 
conforme acordo feito entre as partes contratantes.
§ 4º. - Todo presbítero secular e seminarista de teologia deverá inscrever-
se no INSS. Todo presbítero secular deverá também inscrever-se no Caixa 
Comum do Clero.
§ 5º. - Todo presbítero está obrigado por lei a inscrever-se no INSS. Esta 
obrigatoriedade é de cunho individual e não institucional; portanto, é de 
responsabilidade pessoal o recolhimento mensal da taxa estipulada pelo 
mencionado Instituto. Esta, mesmo realizada via administração da Cúria 
Diocesana, deve, ainda, ter acompanhamento pessoal do presbítero.

SEÇÃO II: NORMAS

CAPÍTULO I: DOS PRESBÍTEROS
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§ 6º. - Inscrito no INSS, como segurado autônomo obrigatório, todo presbítero 
deverá seguir a tabela progressiva de recolhimento estabelecida por aquele 
Instituto, ficando a paróquia ou entidade para a qual trabalha responsável 
pelo reembolso (pagamento) do referido recolhimento, segundo legislação 
em vigor. 
§ 7º. - Conquanto é de conhecimento público que a aposentadoria, em nosso 
País, junto à Previdência Social se mostra precária no custeio dos bens 
temporais. Deste modo, sugere-se aos presbíteros que, desde logo, ponderem 
sobre a possibilidade de recorrerem à previdência privada, como recurso 
complementar de aposentadoria, serviço este oferecido pelas diversas empresas 
bancárias instaladas no País.
§ 8º. - Todo presbítero secular deve estar inscrito em um seguro-saúde 
pago pela paróquia ou pela entidade à qual presta serviço. Animem-se 
os presbíteros a inscreverem-se na apólice de seguro-saúde da Diocese de 
Santo André, administrada pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo.
§ 9º. - Todo presbítero tem direito a um mês de férias remuneradas por ano, 
podendo ser usufruídas parceladamente. Tem direito também a um dia de 
descanso semanal. Todo presbítero receba uma gratificação de final de ano 
equivalente à sua côngrua mensal, que poderá ser paga em duas parcelas. (cf 
CDC cân.283 §1º.; cân. 533 §2º.; cân. 550 §3º.).
§ 10º. - O presbítero, residente na diocese, sem provisão, não tem direito 
a nenhuma côngrua e nem ao pagamento do INSS, salvo se houver 
impedimento por motivo de doença. (ver pag. 4, 2.3).
§ 11º. - A contribuição para o caixa comum do Clero consistirá na contribuição 
mínima mensal obrigatória de 20% do salário-mínimo vigente no País, 
de todos os presbíteros com uso de ordens na Diocese. Animem-se os 
presbíteros a contribuírem com o caixa comum do clero, como sinal de 
verdadeira comunhão eclesial.
§ 12º. - Os casos de presbíteros seculares aposentados, que continuam ou 
não em atividade, serão tratados pelo Conselho de Assuntos Econômicos 
Diocesano (CAED). A sustentação dos presbíteros eméritos deverá obedecer 
a outro regulamento complementar. (Ver anexo II)
§ 13º. - Há duas categorias de presbíteros estudantes em nível superior na 
Diocese:
• a primeira categoria abrange os que são indicados e aprovados pela 

Diocese. Estes terão seu sustento e estudos garantidos pela Diocese de 
acordo com cada caso; (Ver anexo I, Art. 41º.)

• a segunda categoria abrange os que, mediante a autorização do Bispo 
Diocesano, decidem estudar por iniciativa própria, já que assumem 
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a título pessoal os seus estudos: são eles os responsáveis pela própria 
manutenção dos mesmos (sem ônus da diocese e paróquia). Os 
presbíteros que se encaixam nestas categorias devem continuar 
assumindo o seu trabalho pastoral na Diocese como função prioritária. 
Para o presbítero, neste caso, o estudo não é prioritário, mas, sim, a 
pastoral. O presbítero secular da Diocese está a serviço de sua Igreja 
Particular; portanto, tem a obrigação de assumir e participar de todas 
as atividades da Diocese. (Ver anexo I Art. 43º.)

§ 14º. - Todo presbítero liberado total ou parcialmente para assumir alguma 
função ou prestar algum serviço na Diocese, receberá da mesma côngrua 
correspondente à condição de sua liberação. Por outro lado, o presbítero 
não liberado que é convidado a assumir alguma função ou prestar algum 
serviço à diocese, não goza do direito de receber côngrua da mesma.

Art. 7º. Os diáconos casados, que se dedicam em tempo integral ao ministério 
eclesiástico, têm direito a uma remuneração com que possam prover ao seu 
sustento e ao da própria família. Todavia, os que recebem remuneração em 
razão de sua profissão civil ou de aposentadoria, tenham as necessidades 
próprias e de sua família satisfeitas com as rendas daí provenientes. (cf. 
CDC Cânon 281, § 3º.).

Art. 8º. É conveniente que os diáconos tenham condições de assegurar sua 
própria manutenção e de sua família, o que se dará, normalmente pelo exercício 
de uma profissão civil (cf. Diretrizes para o Diaconato Permanente no Brasil, 97).
 
Art. 9º. Os diáconos no exercício de seu ministério eclesiástico têm direito 
a uma remuneração de um salário-mínimo vigente no País, mais ajuda de 
custo para seu translado.

Art. 10º. O diácono, que por algum motivo ficar privado do exercício de sua 
profissão civil e não for aposentado, terá o direito, a partir de uma avaliação 
previa do CAED, mediante laudos periciais de profissionais da saúde, a uma 
justa remuneração. Deverá ser Inscrito no INSS, como segurado autônomo, 
devendo seguir a tabela progressiva de recolhimento estabelecida por aquele 
Instituto, ficando a paróquia ou entidade para a qual trabalha responsável 

CAPÍTULO II: DOS DIÁCONOS PERMANENTES
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pelo reembolso do referido recolhimento, segundo legislação em vigor.

Art. 11º. Fica estabelecido que, quando outras comunidades paroquiais 
convidarem o diácono para alguma celebração ou reunião, deverão elas 
ressarcir as despesas que os mesmos têm com viagens.

Art. 12º. Tanto quanto a formação dos Presbíteros, a Diocese deverá 
considerar a formação dos Diáconos Permanentes como uma tarefa 
prioritária, dedicando-lhes seus melhores esforços, até que reze contrário 
bispo local. (cf. DDP CNBB 96 item 193)

Art. 13º. As paróquias, igrejas e capelas, como entidades comunitárias de 
acolhimento e evangelização, através do seu pároco ou do seu administrador 
paroquial e do seu Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP), 
zelosamente devem cuidar do bom desenvolvimento dos trabalhos 
pastorais, testemunhando a atuação de uma administração participativa, 
idônea e transparente.  

I - Constituem Receitas / Entradas: 
• Toda contribuição feita pelos fiéis em forma de dízimos, coletas, ofertas, 

taxas, doações, donativos ou espórtulas de qualquer natureza. 
• Rendimentos de imóveis, de títulos ou financeiros. 
• Rendas de festas, quermesses e de outras promoções. 
• Rendimento líquido de vendas de velas, livros, imagens etc., vendidos 

regularmente. 

II - Constituem Despesas / Saídas:
• Côngrua do pároco, administrador paroquial, dos vigários paroquiais e 

dos diáconos permanentes, como também de seus eventuais substitutos. 
• Ajuda de custo, espórtulas aos presbíteros e diáconos permanentes que 

colaboram na pastoral paroquial. 
• Pagamento de férias e gratificação de final de ano do pároco, do 

administrador paroquial, dos vigários paroquiais e do diácono permanente.
• Despesas com os funcionários da paróquia.
• Manutenção da igreja e da casa paroquial: alimentação, empregados, 

CAPÍTULO III: DAS PARÓQUIAS, IGREJAS E CAPELAS
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encargos sociais, taxas, condomínios, condução a serviço da Igreja, luz, 
água, gás, telefone, conservação, reparos e construção, 

• Pagamento da taxa paroquial para Diocese. 
• As paróquias confiadas às ordens e congregações religiosas poderão 

retirar, mediante convênio com a Diocese, no máximo 50% da taxa 
paroquial (cota proporcional a OVS embutida na taxa da cúria) para 
suas ordens e congregações. 

• 13% (treze por cento) da renda bruta obtida na locação de imóveis, 
de propriedade da Mitra, que integram o patrimônio das paróquias, 
quer sejam geridos por padres seculares, quer por religiosos, serão 
destinados para o caixa da Diocese. Exclui-se desta determinação a 
locação esporádica dos salões paroquiais para festas.

• 10% (dez por cento) da taxa da cúria, recolhidos para o Caixa Comum 
do Clero.

• Despesas com formação de agentes leigos, com fins pastorais.
• Despesas com formação e manutenção das pastorais.

III - Observações gerais:
• O espírito missionário e a corresponsabilidade eclesial devem levar as 

paróquias já constituídas a partilharem seus recursos, colaborando 
com o fundo Diocesano destinado à compra de terrenos, como também 
com as construções de edifícios destinados à evangelização (Cf. Projeto 
Paróquias Irmãs).

• As coletas especiais, decididas pelo episcopado brasileiro, votadas na 
36ª e na 38ª Assembleia Geral da CNBB: Lugares Santos (Sexta-Feira 
Santa); Campanha da Fraternidade; Óbolo de São Pedro (domingo entre 
28 de junho e 4 de julho); Missões (penúltimo domingo de outubro) e 
Campanha da Evangelização (3°. domingo do Advento), continuam com 
a sua destinação específica (Cf. CNBB. Diretório Litúrgico da Igreja no 
Brasil. Edição de 2014, p. 27, ítem VII, Brasília-DF). 

• A Diocese poderá determinar, além das coletas aprovadas pelo 
episcopado brasileiro, coletas especiais para as necessidades da Igreja 
local ou para as necessidades de outras Igrejas em comunhão de fé, que 
se encontram em estado de dificuldades (cf. CDC cân. 1266). 

• As taxas municipais de: conservação de vias e logradouros públicos, 
limpeza pública, resíduos sólidos domiciliares, contribuição de 
iluminação pública etc., devem ser pagas pelas paróquias, quando o 
município não lhes conceder a isenção. Atente-se, portanto, às despesas 
que não são abrangidas pela imunidade.
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• Imagens e objetos sacros, de comprovado valor histórico e artístico, não 
poderão ser alienados sem prévia autorização do Conselho de Assuntos 
Econômicos Diocesano, consultado o Colégio de Consultores da Igreja 
Particular de Santo André e, sobretudo, a Comissão de Bens Culturais 
da Diocese (cf. CDC 1292).

• Todos os funcionários devem ser registrados em nome da paróquia, 
respeitando-se todas as normas legais vigentes no País. Voluntários, 
que prestem serviços à paróquia e que se enquadrem nos termos da Lei 
9608/98, devem assinar termo de adesão nas condições previstas no 
artigo 2º. da referida Lei vigente no País (cf. CDC 22; 1286; 1290).

• As contas bancárias de paróquias, capelas, comunidades e igrejas devem 
ser abertas em nome da Mitra Diocesana e movimentadas pelo pároco 
ou administrador paroquial, que pode ser substituído pelo vigário 
paroquial, mediante procuração expedida pela Mitra Diocesana.

• Ficam expressamente proibidas contas pessoais, onde se deposite 
numerário pertencente às paróquias, capelas, comunidades e igrejas, 
não se admitindo depósitos dessas quantias em contas dos sacerdotes 
ou de qualquer outra pessoa física.

• Fica reservado à Mitra Diocesana o direito de indicar as Instituições 
Financeiras em que as paróquias e comunidades manterão suas contas 
correntes. 

• Os balancetes mensais e extratos bancários das paróquias sejam entregues à 
Diocese até o 10º. (décimo) dia de cada mês, relativamente ao mês anterior. 
Os documentos devem ser entregues por meio do sistema informatizado 
diocesano e em duas vias (uma para a Diocese, outra para a paróquia), 
assinadas pelo Pároco ou administrador paroquial e pelo tesoureiro do CAEP.

• Fica estabelecido que a aquisição, venda e alienação de bens imóveis, 
veículos e móveis em geral, de qualquer instituição eclesial da diocese, 
devem reger-se pelas normas canônicas, tendo-se ouvido previamente 
o CAEP e, mediante solicitação por escrito, tendo-se obtido do CAED 
parecer favorável, ao mesmo modo, por escrito. 

• Todos os bens imóveis devem ter sua escritura com o respectivo registro 
no Cartório de Imóveis. O original será arquivado na Cúria Diocesana, 
sendo reservada uma cópia no arquivo paroquial. 

IV - Observações especiais:
• As paróquias confiadas pela Diocese às ordens, congregações ou   

institutos religiosos deverão manter atualizado ou celebrar o seu 
convênio canônico junto à Mitra Diocesana de Santo André. 
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• Os móveis e imóveis adquiridos com os recursos da paróquia, bem 
como as doações em geral por elas recebidas, devem constar como 
propriedade da Mitra Diocesana. 

Art. 14º. A Mitra Diocesana, na competência de sua função, atenta às 
obrigações da Diocese de Santo André, em suas diversas instâncias e, ao 
mesmo tempo, sensível às suas necessidades comuns voltadas ao serviço do 
desempenho apostólico, elenca as suas atribuições em termos de receitas / 
entradas e despesas / saídas: 

I - Receitas / Entradas: 
• Repasses das paróquias.  
• Aluguéis da Mitra Diocesana. 
• Assinaturas do folheto litúrgico “ABC Litúrgico”. 
• Eventuais doações, campanhas diocesanas e rendimentos financeiros. 
• Campanhas da Fraternidade e da Evangelização. 
• Alienação de bens. 

II - Despesas / Saídas: 
• Doações às pastorais diocesanas e ao Centro Diocesano de Pastoral. 
• Despesas com os seminários. 
• Verbas episcopais. 
• Auxílios aos Sacerdotes doentes e aposentados. (cf. CDC 1350)
• Auxílios aos diáconos, segundo item (Cap. II art. 9)
• Despesas com a administração diocesana e seus organismos.
• Manutenção imobiliária; investimentos. 
• Formação dos presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas e agentes 

de pastoral.

Art. 15º. Com referência às despesas não ordinárias estabelecidas, os fiéis 
católicos ou entidades eclesiais que necessitarem de recursos financeiros 
para o custeio de suas atividades eclesiais, deverão apresentar previamente, 
com um mês de antecedência, carta de requisição à Seção de Finanças 
da Mitra, especificando detalhadamente a solicitação. A referida carta 
preenchida e assinada por quem de direito, cujo modelo se encontra à 
disposição na própria Seção de Finanças, após ser avaliada pelo CAED, 

CAPÍTULO IV: DA MITRA DIOCESANA 
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será deferida ou indeferida. No que diz respeito ao deslocamento de agentes 
eclesiais delegados, clérigos, religiosos, seminaristas e fiéis representantes de 
nossos Instrumentos Eclesiais, às diversas localidades para encontros gerais, 
reuniões, assembleias, simpósios, congressos, cursos etc., a normatividade 
estabelecida é que, para cada atividade promovida pelos órgãos oficiais da 
Igreja, em nível nacional e regional, a Mitra Diocesana de Santo André se 
responsabilizará em cobrir as despesas de (2) duas pessoas, além dos clérigos, 
religiosos e seminaristas de acordo com o critério de representatividade. 
Caso o número de pessoas ultrapasse o estipulado, as despesas correrão 
por conta das próprias pessoas em excesso, de outras pessoas generosas ou 
instituições solidárias.

Art. 16º. As contribuições mensais das paróquias e comunidades, a serem 
repassadas integralmente à Mitra Diocesana de Santo André, serão 
calculadas, num primeiro momento, em forma de percentagem sobre as 
entradas ordinárias (dízimo, coleta, espórtulas e aluguéis), mediante o 
orçamento mensal elaborado pelo CAED, para exercer assim uma maior 
justiça frente à realidade econômica das paróquias. Estas serão em forma de 
taxas fixas mensais. Num segundo momento, seguirá a forma de correção 
geral por percentagem. Esta correção, elaborada frente a um orçamento 
anual do CAED, ordinariamente será elaborada anualmente, podendo, em 
caso de necessidade, ser feita em qualquer época durante o ano. 

§ 1º. - Na elaboração dessa tabela de taxas fixas mensais, aconselha-se que 
seja ouvido o Conselho Diocesano de Presbíteros e, se for necessário, o 
respectivo pároco ou administrador paroquial. 
§ 2º. - As taxas mensais devem ser repassadas à Mitra Diocesana de Santo 
André até o dia 10 de cada mês. O não repasse da taxa, no prazo antes 
estabelecido, acarretará em multa de 10% (dez por cento) do valor a ser pago 
no mês vigente.
§ 3º. - As Paróquias, por sua vez, através de proposta dos respectivos Conselho 
de Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP), devem elaborar a tabela das 
taxas fixas mensais de contribuição das comunidades às paróquias, levando 
em conta sua capacidade econômica e seu histórico contábil. 
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Art. 17º. Para o bom funcionamento administrativo de toda a estrutura 
eclesial da Diocese de Santo André, as paróquias e capelas que a compõem 
devem efetuar devidamente a sua prestação de contas, conforme abaixo 
estipulado: 

§ 1º. -  Deve ser efetuado pelas Paróquias e Capelas quanto à prestação de contas: 
• Balancete mensal para a Diocese, até, no máximo, o dia 10 do mês 

subsequente, com os respectivos pagamentos. 
• Inventário anual de bens imóveis para a Diocese. 
• A não realização da devida prestação de contas acarretará auditoria, 

a ser realizada por empresa independente, que terá seus honorários e 
demais custos suportados pela Paróquia que não apresentou a regular 
prestação de contas. 

§ 2º. - Deve ser efetuado pela Mitra Diocesana quanto à prestação de contas: 
Presta contas segundo a disposição do direito canônico. (cf. CDC 494 §4; 
1284 §8)

Art. 18º. Para garantir o bom funcionamento administrativo e financeiro 
da Igreja, em seus diversos níveis, de forma idônea, participativa e 
transparente, a Diocese de Santo André vale-se de seus órgãos executores 
abaixo elencados: 

§ 1º. -  O Conselho de Assuntos Econômicos Diocesano (CAED), previsto no 
CDC cân. 492-493, é constituído por peritos em assuntos econômicos e em 
direito civil, em número mínimo de três, nomeados por cinco anos pelo bispo 
diocesano, que o presidirá, por si ou por um seu delegado. Além de ter de ser 
ouvido nas alienações dos bens da diocese, também preparará, todos os anos, 
o orçamento de receitas e despesas e, no fim do ano, aprovará as contas de 
receitas e despesas. Na Diocese de Santo André, este Conselho é composto no 
mínimo por cinco membros e presidido pelo Bispo Diocesano, com reuniões 
ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que se fizerem necessárias. 

CAPÍTULO V: PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAPÍTULO VI: ÓRGÃOS EXECUTORES
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§ 2º. - A Procuradoria da Diocese de Santo André é um órgão executivo da 
mesma, que põe em prática as decisões emanadas pelo Bispo e pelo CAED. Os 
procuradores, por sua vez, dividem entre si as tarefas, de forma que possam 
orientar e acompanhar os funcionários envolvidos na sua realização. Os 
procuradores são nomeados pelo Bispo, ouvido o CAED, por tempo de cinco 
anos. Representam a Mitra Diocesana de Santo André junto aos poderes 
públicos. Estes, juntamente com o CAED, possuem também a função de: 
• Orientar e acompanhar a contabilidade das paróquias e comunidades. 
• Receber os balancetes mensais e as contribuições paroquiais e das 

comunitárias. 
• Fazer a contabilidade e o balanço anual da diocese, atinentes ao 

orçamento. 
• Aprovar e acompanhar o cumprimento do orçamento.

§ 3º. - O Conselho de Assuntos Econômicos Paroquiais e Comunitários: 
(CAEP e CAEC), Considerando que: 
• A Igreja Católica é chamada a desenvolver a missão de Jesus Cristo. 
• O papel apostólico da Igreja Católica exige boa organização e 

administração econômica e financeira. 
• O Cânon 1280, do Código de Direito Canônico, determina que toda 

pessoa jurídica, na Igreja, tenha um Conselho de Assuntos Econômicos. 
• De acordo com o Cânon 515, § 3º., a Paróquia goza de personalidade 

jurídica pelo próprio direito. 
• Em todos os negócios jurídicos, o pároco ou administrador paroquial 

representa a paróquia (cf. CDC 532).
• O Cânon 537 do Código de Direito Canônico, consequente com o 

Cânon 1280, estabelece a necessidade e a exigência de um Conselho de 
Assuntos Econômicos que ajude o Pároco ou administrador paroquial 
na administração dos bens materiais da Paróquia. 

• Uma florescente vida econômica seja consequência de uma eficaz 
administração.

• Toda a paróquia ou comunidade, conforme prescrição do direito 
canônico, deve ter seu Conselho de Assuntos Econômicos (cf. CDC cân. 
537). No primeiro trimestre de cada triênio, o Conselho de Assuntos 
Econômicos será provisionado pelo Bispo Diocesano. O Conselho 
será composto pelo pároco ou administrador paroquial, que será seu 
presidente, e de no mínimo cinco leigos. Terá mandato de três anos, 
podendo ser prorrogado somente por mais 3 anos. O presidente será o 
primeiro responsável pela movimentação do numerário e das contas da 
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paróquia. O Conselho terá sempre caráter consultivo, salvo prescrições 
específicas do Código de Direito Canônico (cf. CDC cân. 532; cân. 
537). Somente ao pároco ou ao administrador paroquial é permitida 
a assinatura de cheques e outros títulos de crédito. Fica estabelecida a 
mesma norma para as entidades e movimentos diretamente dependentes 
da paróquia. 

Art. 19º. Da organização a Atribuições do Conselho de Assuntos Econômicos 
das Paróquias, no que tange à manutenção da Igreja: 

§ 1º. -  O CAEP possui os seguintes cargos:
1º. Presidência, exercida pelo Pároco ou Administrador Paroquial.
2º. Um Coordenador. 
3º. Um Tesoureiro e Suplente.
4º. Um Secretário e Suplente.

§ 2º. - Compete ao CAEP, como organismo diferente de outros, tendo em 
vista o bem da vida econômica da Paróquia ou comunidade, cooperar com 
o Pároco ou Administrador Paroquial: 
• No levantamento das necessidades econômico-financeiras da Paróquia.
• Na elaboração do plano administrativo. 
• Na programação dos investimentos e das obras paroquiais.
• Providenciar e colaborar na administração dos recursos materiais das 

Paróquias e Comunidades, em conformidade com o Código de Direito 
Canônico. 

• Na motivação dos paroquianos para que estes colaborem na satisfação 
das necessidades econômico-financeiras da Paróquia, através de dízimo, 
campanhas, promoções e festas.

• Na implantação e acompanhamento da instituição do dízimo, que deve 
ser prioridade na organização das comunidades, bem como sua gestão.

• Manter a contabilidade em ordem, de acordo com as normas da Diocese. 
• Entregar mensalmente à Diocese o balancete e a contribuição das paróquias 

e comunidades até o dia 10 (dez) de cada mês, em duas vias conforme cap. 
III, Art. 13º, III  j; (Em duas vias uma eletrônica via programa do controle 
paroquial e uma assinada pelo tesoureiro do CAEP);

• Elaborar inventário dos bens das paróquias e comunidades, em três vias, 
sendo uma eletrônica, a partir do programa eletrônico da Diocese, e duas 
outras impressas e assinadas pelo pároco ou administrador paroquial e o 
tesoureiro do conselho, sendo uma para a Mitra Diocesana, outra para a 
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paróquia. Este inventário, por sua vez, deve ser atualizado anualmente; 
• Manter em dia as contas a pagar da paróquia e a sua consequente prestação 

de contas. 
• Assessorar o pároco ou administrador paroquial nas questões relevantes 

da Paróquia, tais como construções e reformas, compra e venda de 
imóveis e móveis etc.

• Na emissão de pareceres sobre a compra ou venda de bens móveis e 
imóveis. 

• Na preparação da escritura e registro de todos os imóveis da Paróquia.

§ 3º. - O Pároco ou Administrador Paroquial goza de autonomia para negociar 
despesas cujo valor não exceda a 20 (vinte) salários-mínimos vigentes no País;
§ 4º. - O voto do Conselho é decisivo, tendo em vista que este deve ser consultado 
para um investimento igual ou superior a 70 (setenta) salários-mínimos vigentes 
no País, devendo, ainda, ser o assunto submetido à aprovação do Bispo Diocesano 
e do CAED.
§ 5º. - O Conselheiro que se candidatar a cargo político deixa automaticamente 
sua função no CAEP durante a campanha política.
§ 6º. - Em tudo que for necessário à vida econômica da Paróquia. 

Art. 20º. Quanto à Provisão, determina-se: 

§ 1º. - Os membros do Conselho serão providos por escrito pelo Ordinário 
Local, sob apresentação do pároco ou administrador paroquial, de entre os 
paroquianos, com mais de 21 (vinte e um) anos. 
§ 2º. - Só podem ser apresentados e providos os fiéis que: 
Estejam em comunhão com a Igreja e gozem da idoneidade necessária.
• Tenham capacidade de entender e valorar os assuntos econômicos com 

espírito eclesial e pastoral. 
• Tenham os conhecimentos requeridos para as funções confiadas ao 

Conselho. 
• Não sejam parentes ou afins do pároco ou administrador paroquial, 

vigário e diácono permanente, em linha reta ou até ao quarto grau da 
linha colateral. 

• Não tenham contratos pendentes com a paróquia, nem com o pároco ou 
administrador paroquial, nem com familiares deste. 

• Não pertençam a alguma associação que conspire contra a Igreja Católica 
(cf. CDC cân.1374). 
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Art. 21º. Quanto aos Membros do CAEP:

§ 1º. - Compete ao Pároco ou Administrador Paroquial:
Fixar o número de Conselheiros, observados os limites mínimos deste 
Estatuto. ( cap. IV, Art. 18º, § 3º. VIII)
• Escolher e indicar os nomes dos Conselheiros para sua nomeação pelo Bispo.
• Determinar a convocação do CAEP e presidir suas reuniões.
• Estabelecer a pauta dos assuntos das reuniões.
• Investir, no respectivo cargo, o coordenador, o tesoureiro e o secretário, 

escolhidos entre os Conselheiros nomeados.

§ 2º. - Compete ao Coordenador:
Auxiliar o Pároco ou Administrador Paroquial na coordenação dos trabalhos 
do CAEP. 
• Substituir o Pároco ou Administrador Paroquial na presidência das 

reuniões, quando este estiver impossibilitado, sob o mandato dele.
• Formalizar as decisões e proposições do CAEP e encaminhá-las, em 

tempo hábil, ao Pároco ou Administrador Paroquial. 
• Convocar, segundo determinação do Pároco ou Administrador Paroquial, 

os Conselheiros para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAEP.
• Coordenar as atividades do CAEP. 

§ 3º. - Compete ao Tesoureiro:
• Auxiliar o Pároco ou Administrador Paroquial na elaboração dos 

balancetes mensais.
• Assinar, em conjunto com o pároco ou administrador paroquial, os 

balancetes mensais, que deverão ser apresentados ao Ordinário e aos fiéis 
membros do Conselho Pastoral Paroquial (CPP) e do Conselho Paroquial 
Comunitário (CPC).

§ 4º. - Compete ao Secretário:
• Lavrar as atas das reuniões do CAEP.
• Zelar pelos documentos, livros e resoluções do CAEP, providenciando-

lhes o devido arquivamento.

Art. 22º. Quanto à cessação de funções: 

§ 1º. - Os membros do Conselho perdem o seu cargo ou ofício, findo o prazo 
para o qual foram providos, por renúncia, por remoção, por privação, por 
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mudança de pároco ou administrador paroquial, por incapacidade ou por 
perda de idoneidade. 
§ 2º. - Findo o prazo do mandato, os membros cessantes mantêm-se em funções 
até serem substituídos. 
§ 3º. - A renúncia só pode ser feita por escrito dirigida ao pároco ou administrador 
paroquial e havendo justa causa, que deve ser indicada pelo renunciante e 
avaliada pelo pároco ou administrador paroquial. 
§ 4º. - A remoção dos membros do Conselho dar-se-á por decreto do Ordinário 
do Lugar, havendo causas graves, após audiência prévia e garantias de defesa, 
devendo ser fundamentada e intimada por escrito, sem que daí resulte direito 
a qualquer indenização. (cf. CDC 220 e 221)
§ 5º. - A privação do ofício dos membros do Conselho opera-se sumariamente, 
mediante decreto fundamentado do Ordinário do Lugar, desde que existam 
indícios de ter praticado qualquer dos delitos canônicos previstos nos cânones 
1364 a 1399 do Código de Direito Canônico. O indiciado tem direito de 
audiência e defesa, mas não tem direito a qualquer indenização. 
§ 6º. - Havendo mudança de pároco ou administrador paroquial, o novo pároco 
ou administrador paroquial poderá confirmar os membros do Conselho até 
completar o prazo do mandato ou poderá apresentar ao Ordinário novos fiéis 
para serem providos. 
§ 7º. - O pároco ou administrador paroquial pode solicitar ao Ordinário do 
Lugar a cessação do ofício daquele que reiteradamente não cumpra as normas 
deste Estatuto, tenha ficado incapaz de exercer o ofício ou tenha perdido a 
idoneidade requerida para a provisão. Há lugar para audiência e defesa. 
§ 8º. - Considera-se incumpridor deste Estatuto, o membro do Conselho que dê 
um número de faltas injustificadas que o pároco ou administrador paroquial 
considere excessivo. Compete ao pároco ou administrador paroquial justificar 
as faltas ou não.

Art. 23º. Havendo comunidades na paróquia, cada uma deve constituir o 
Conselho de Assuntos Econômicos Comunitários (CAEC), seguindo as 
normas do CAEP na constituição.

§ 1º. - O Conselho de Assuntos Econômicos Comunitários (CAEC) tem  como 
função:
• Administrar o dinheiro da comunidade. Preencher o balancete e entregar 

na paróquia, juntamente com todos os recibos, de entradas e saídas até o 
dia 5 (cinco) de cada mês.

• Apresentar pedidos para o CAEP, em nome da comunidade (com a 
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aprovação da mesma), com relação a projetos de reformas e construções.
• Cabe a conselho administrativo comunitário incentivar e organizar 

a participação de todos os membros na sustentação econômica da 
comunidade. Cabe a ele, também, providenciar a organização de festas 
e eventos para as quais pode indicar comissões especiais, com vistas a 
proporcionar a participação de todos.

• Cadastrar todos os bens da comunidade, em formulários fornecidos pela 
paróquia.

• O conselho deverá eleger um secretário, que terá como função:
• Elaborar atas de todas as reuniões.
• Assistir o tesoureiro na divulgação dos balancetes.
• Manter os arquivos e registros da comunidades sempre atualizados.

§ 2º. - O Coordenador do CAEC deverá pertencer automaticamente ao CAEP. 

Art. 24º. Sanções aplicadas à má administração paroquial:

§ 1º. - A má administração da paróquia pode ser corrigida pelo Bispo. Infrações 
neste ponto prejudicam não só a paróquia devedora, mas a Diocese toda. Por 
este motivo, tais infrações deverão ser levadas, de imediato, ao CAED. 
§ 2º. - Serão objeto de advertência penal (perda do direito de administrar 
os bens que pertençam eventualmente ao ofício) e eventual julgamento de 
acordo com o Direito Canônico e as normas da Diocese: 
• A má administração. 
• Falta da devida prestação de conta. 
• Não recolhimento das taxas. 
• Emissão de cheques sem fundo e protesto de outros títulos financeiros. 

Art. 25º. Contas bancárias, depósitos, cheques, empréstimos, aplicações 
financeiras e despesas paroquiais.

§ 1º. - Toda paróquia deve manter em seu próprio nome conta em banco, 
não podendo ser, portanto, em nome de pessoas físicas. A Mitra Diocesana 
fornecerá autorização nominal para quem for movimentar a conta.
§ 2º. - Quaisquer depósitos em contas-correntes da Paróquia deverão ser 

CAPÍTULO VII: NORMAS ADICIONAIS
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efetuados através do escritório paroquial, onde serão conservados os 
respectivos comprovantes.
§ 3º. - A emissão de cheques de conta-corrente da Paróquia deve ser acompanhada 
de correspondente cópia do cheque, a qual ficará arquivada no escritório 
paroquial.
§ 4º. - Os pagamentos feitos por via eletrônica ou via cartão de débito deverão 
ter seus respectivos comprovantes arquivados na paróquia. 
§ 5º. - Todos os pagamentos devem ser efetuados à vista de nota fiscal ou de 
recibo de quitação, revestidos dos requisitos da legislação civil. Quando, 
por alguma circunstância especial, a consecução de tais documentos se 
verificar impossível, o Pároco ou Administrador Paroquial deve emitir 
outro documento de igual valor comprobatório, como o recibo do programa 
de Controle Paroquial.
§ 6º. - Recomenda-se que todos os pagamentos sejam realizados mediante 
cheque nominal.
§ 7º. - É vedado à Paróquia efetuar empréstimos a terceiros de seus bens 
móveis ou imóveis, de qualquer natureza ou valor, aí incluídos recursos 
financeiros.
§ 8º. - A aplicação de recursos financeiros da Paróquia só pode ser feita em 
instituição de crédito legalmente estabelecida e devidamente reconhecida e 
autorizada pelas leis brasileiras. 
§ 9º. - A tomada pela Paróquia de empréstimos de valores só pode ser efetivada 
mediante autorização expressa do Bispo Diocesano. 
§ 10º. - A falta da referida autorização implica responsabilidade pessoal do 
Pároco ou Administrador Paroquial na liquidação do empréstimo efetuado.
§ 11º. - É expressamente vedado ao Presbítero emprestar ou vender bens pessoais 
seus à Paróquia ou comprar bens da Paróquia.
§ 12º. - As comunidades, capelas e os centros comunitários, quando necessário, 
terão contas separadas da contabilidade da paróquia a que pertencem, mas 
prestarão contas à paróquia. 
§ 13º. - As contas de irmandades e associações religiosas sem personalidade 
jurídica própria serão incluídas na contabilidade paroquial, a não ser que de 
forma habitual se trate de quantias inexpressivas. 
§ 14º. - As associações, obras ou centros sociais com personalidade jurídica 
devem ter contabilidade própria, separada da contabilidade da paróquia. 

Art. 26º. Quanto às construções, reformas, aquisições, alienações e cessões. 

§ 1º. - Exigem licença prévia e expressa do Bispo Diocesano construções e 
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também reformas que atinjam substancialmente os templos ou outros 
imóveis de propriedade da Paróquia. (cf. CDC 1214; 1215; 1216)
§ 2º. - Para ser concedida a licença obedecerá às seguintes condições:
Demonstração da necessidade e utilidade da construção ou reforma.
• Apresentação de escritura pública, devidamente registrada, do imóvel 

onde se pretende realizar a construção.
• Apresentação do projeto técnico aprovado pelo órgão público 

competente.
• Demonstração de capacidade técnica e econômico-financeira para a 

construção ou reforma.

§ 3º. - Quanto às construções e reformas: haja os recolhimentos do INSS 
referentes à mão de obra; haja a devida licença exarada pela municipalidade 
da cidade, através das Prefeituras; os pagamentos feitos a engenheiros, 
advogados, autônomos em geral, deverão ser efetivados através de RPA 
(Recibo de Pagamento a Autônomo), devendo ser informados, mês a mês, 
à Secretaria de Finanças do Município, através da D.E.S. (Declaração 
Eletrônica de Serviços); reformas que alterem significantemente a estrutura 
do templo, sua decoração, seu patrimônio artístico, costumes e tradições, 
devem levar em consideração o parecer do Bispo Diocesano. 
§ 4º. - A aquisição ou alienação de veículos ou imóveis pela Paróquia requer 
obrigatoriamente autorização expressa do Bispo Diocesano ou de quem 
por ele delegado. Os procuradores da diocese devem sempre assinar as 
respectivas escrituras ou os recibos nas vendas de veículo.
§ 5º. - Aconselha-se, quando possível, que os veículos sejam trocados após 
2 (dois) anos de uso ou 80000 (oitenta mil) quilômetros rodados; evita-se, 
assim, uma grande diferença entre os preços do veículo em uso e daquele a 
ser adquirido.
§ 6º. - Os documentos do DETRAN de Autorização para Transferência de 
Veículos devem ser arquivados na Cúria Diocesana.
§ 7º. - Todos os veículos da Mitra Diocesana de Santo André, salvo quando 
excepcionado pelo Bispo Diocesano, devem estar cobertos pelo seguro total.
§ 8º. - É vedado à Paróquia construir em terreno que não seja de sua propriedade. 
A Paróquia só poderá construir em terreno que seja de sua propriedade, 
garantido por escritura pública. As possíveis exceções ficam a critério do Bispo 
Diocesano.
§ 9º. - Os bens da Igreja na Paróquia, sejam móveis ou imóveis, somente 
poderão ser cedidos para uso ocasional de terceiros, acatados os princípios 
da correta administração e garantida a integridade física e funcional do 
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bem cedido, mediante a celebração de contrato de garantia. Em caso de 
aluguel, que haja dois avalistas.
§ 10º. - Em âmbito civil, toda propriedade das paróquias e comunidades 
pertence, juridicamente, à Mitra Diocesana de Santo André. Portanto, a 
Mitra Diocesana responde civilmente por tal propriedade e só ela dispõe 
sobre a venda ou alienação de sua propriedade. Os imóveis das paróquias e da 
Mitra Diocesana, utilizados com finalidade pastoral, deverão ser mantidos 
e, suas despesas, supridas pelas comunidades que deles fazem uso. No caso 
de venda, satisfeitas as prescrições canônicas, a Mitra Diocesana disporá 
do numerário dela decorrente, de acordo com as necessidades concretas da 
Igreja e o espírito de equidade.
§ 11º. - Ao elaborar os registros contábeis (no programa do controle paroquial), 
o que for lançado no item “imobilizado” do plano de contas, será registrado 
pelo valor da aquisição, não havendo obrigatoriedade de reavaliar-se o ativo. 
(cf. CDC 535, §1 Legislação CNBB)
§ 12º. - Haja sempre entre a Paróquia e a obra social e qualquer outra entidade 
com personalidade jurídica própria, se esta funciona em imóveis próprios 
da Paróquia, um contrato de locação ou comodato por tempo determinado, 
assinado pelo representante legal da obra ou entidade e os procuradores 
da Mitra. Em se tratando de entidade não pertencente à Paróquia, o uso 
de dependência desta deve ser acordado entre as partes envolvidas. As 
dependências da Paróquia, sendo utilizadas para promoções culturais 
em benefício da entidade não paroquial, que seja também acordada a 
participação das partes envolvidas na renda obtida. 
§ 13º. - Todas as pessoas que habitam em imóveis de propriedade da Mitra, 
sendo funcionários das paróquias, devem recolher “salário-habitação”, 
juntamente com o contrato de comodato por vínculo empregatício.
§ 14º. - Caso a Paróquia não tenha condições de recolher esse tributo ou se a 
pessoa não for propriamente funcionária da Paróquia, é indispensável que 
se celebre com ela “Contrato de Comodato” por tempo determinado. 
§ 15º. - As despesas não isentam a Paróquia de saldar, em tempo hábil, seus 
compromissos com a Cúria Diocesana.

Art. 27º. Dos Funcionários da Diocese:

§ 1º. - Todos os funcionários da Mitra Diocesana de Santo André, antes de 
assumirem suas funções, devem ser devidamente registrados pela Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/43), observando as legislações 
relativas à Previdência Social e ao Ministério do Trabalho.
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§ 2º - A teor do Cânon 492 §3º., do Código de Direito Canônico, não podem 
ser contratados, como funcionários da Paróquia, parentes do Pároco, do 
Administrador Paroquial ou de qualquer clérigo (presbítero e diácono) em 
função permanente na Paróquia, até o quarto grau de consanguinidade ou 
afinidade. As exceções, se houver, devem gozar de autorização expressa do 
Bispo Diocesano.

Art. 28º. Todas as paróquias, inclusive as que funcionam em locais e prédios 
de propriedade de ordens ou congregações religiosas ou de associações 
leigas, estão subordinadas às normas administrativas da Diocese, salvo 
eventuais e comprovados casos de dependência direta da Santa Sé. 

Art. 29º. Em hipótese alguma registre a paróquia, em seu nome, funcionários 
que prestam serviço remunerado à obra social ou qualquer entidade que 
goza de personalidade jurídica própria. 

Art. 30º. As rendas de todas as festas e promoções que envolvem o nome da 
paróquia, do santo padroeiro ou da tradição religiosa da comunidade, devem 
ser destinadas ao caixa paroquial. A paróquia não pode ser prejudicada em 
benefício de outras entidades. 

Art. 31º. Nos casos em que uma entidade, com personalidade jurídica própria, 
usa as dependências e estruturas da Paróquia para suas próprias promoções, 
dever-se-á estabelecer uma quota da renda que caiba à paróquia, de comum 
acordo com o pároco ou administrador paroquial, tendo ouvido o Conselho de 
Assuntos Econômicos da Paróquia. Tratando-se de instituto religioso ao qual 
foi confiada a paróquia, siga-se o estabelecido em seu convênio com a Diocese. 

Art. 32º. Segundo a legislação civil, donativos às Paróquias não terão validade 
para abatimento do imposto de renda. 

Art. 33º. Todos os pedidos das Paróquias e Comunidades à Mitra Diocesana 
serão acompanhados do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos 
Paroquial. 

CAPÍTULO VIII: DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 34º. A Diocese fornecerá, separadamente, recibos das taxas e do dízimo 
sacerdotal. 

Art. 35º. As Paróquias e comunidades devem providenciar, se já não a possuem, 
a inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (CCM) e enviar as 
informações, quando tomarem serviços de pessoas jurídicas ou físicas que 
emitirem nota fiscal de serviços, através da Declaração Eletrônica de Serviços 
(DES); 

Art. 36º. O presbítero deve zelar pela distinção entre seus bens e os da Paróquia 
e de outras instituições sob sua responsabilidade.

Art. 37º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Bispo Diocesano, pelo CAED, 
pelo CPD da Diocese de Santo André, segundo a natureza do caso.

Art. 38º. O Presbítero que exercer alguma função, por provisão emitida pelo 
Bispo Diocesano de Santo André na Cúria Diocesana, nos Seminários, em 
alguma Congregação Religiosa, Hospital (se houver capelão designado), 
Instituição, Associação Religiosa ou Assistencial poderá receber ajuda de 
custo (determinada pelo CAED)  para o pagamento de despesas geradas 
por tais serviços. 

§ Único - Tais Presbíteros não terão direito ao recebimento de outras côngruas 
ou gratificações pelos serviços prestados, permanecendo válido o teto 
máximo de 5 salários-mínimos para o Pároco e/ou Administrador Paroquial 
e de 5 salários-mínimos para o Vigário Paroquial, conforme estabelecido 
neste “Plano de Manutenção dos Presbíteros Diocesanos da Diocese de Santo 
André” (SEÇÃO II – CAP. I  Art. 6º. § 1º). 

CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ANEXO I: SITUAÇÕES ESPECIAIS
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Art. 39º. O Presbítero que exercer uma profissão fora da Paróquia, com 
autorização do Bispo Diocesano, tendo ouvido o parecer do Conselho 
Presbiteral, receberá da Paróquia sua côngrua correspondente ao serviço 
prestado na paróquia. 

Art. 40º. No caso de Presbítero que exerce seu ministério na Igreja-Irmã, a 
Diocese de Santo André celebrará um contrato com essa Igreja Particular, 
estabelecendo os benefícios e obrigações do Presbítero. Caso tal contrato não 
contemple os mesmos benefícios de que gozam os Presbíteros a serviço da 
Diocese, a Diocese do incardinado (contribuição partilhada entre paróquias) 
fará a sua complementação no que se refere ao estabelecido para o recebimento 
da côngrua, de acordo com este “Plano de Manutenção dos Presbíteros 
Diocesanos da Diocese de Santo André” (SEÇÃO II – CAP. I  Art. 6º. § 1º). 

Art. 41º. O Presbítero que se ausentar da Paróquia ou da Diocese por motivo 
de estudo de especialização, mestrado ou doutorado, desde que aprovado 
pelo Bispo Diocesano, tendo ouvido o parecer do Conselho Presbiteral, 
receberá da Diocese, a ajuda de dois salários-mínimos (vigente nacional), 
para uso pessoal. 

§ 1º. - As despesas com a contribuição previdenciária (INSS) e o convênio 
médico desse Presbítero serão assumidas pela Diocese, no valor 
correspondente às côngruas de sua última função provisionada. 
§ 2º. - A manutenção do Presbítero, no que se refere aos estudos, ao alojamento 
e às outras despesas relacionadas ao curso, correrá por conta da Mitra 
Diocesana de Santo André.

Art. 42º. No caso de Presbítero em exercício de seu ministério numa Paróquia 
da Diocese e que estiver estudando, com a aprovação do Bispo Diocesano, 
tendo ouvido o parecer do Conselho Presbiteral, receberá da Paróquia ou 
Diocese uma ajuda de custo a ser definida caso a caso pelo CAED.

Art. 43º. O Presbítero que, com autorização do Bispo Diocesano, tendo ouvido 
o parecer do Conselho Presbiteral, decidir estudar por conta própria, sem 
se afastar de seu ofício, será responsável pela manutenção de seus estudos; 
porém, este Presbítero deverá assumir seu trabalho pastoral como função 
prioritária, tendo a obrigação de participar das atividades diocesanas e das 
Regiões Pastorais. 
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Art. 44º. O Presbítero que estiver afastado do ministério, por motivos 
disciplinares, receberá da Diocese (contribuição partilhada entre paróquias) 
a ajuda de dois salários-mínimos (vigente nacional), durante doze meses. 
Durante esse mesmo período, a Diocese (contribuição partilhada entre 
paróquias) fará o recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) 
correspondente a dois salários-mínimos. 

Art. 45º. Em caso de Presbítero que deixar o ministério sacerdotal, sendo 
analisado caso a caso, a Diocese o auxiliará, na medida do possível e por um 
tempo determinado de 12 meses, com um valor a ser estipulado pelo Bispo 
Diocesano, tendo ouvido o parecer do Conselho Presbiteral. Durante esse 
mesmo período, a Diocese fará o recolhimento da contribuição previdenciária 
(INSS) correspondente ao valor estipulado, se julgar necessário. 

Art. 46º. O Presbítero incardinado na Diocese de Santo André que solicitar 
licença para residir e trabalhar fora da Diocese, com a aprovação do 
Bispo Diocesano, tendo ouvido o parecer do Conselho Presbiteral, deverá 
assumir com seus próprios recursos as despesas referentes à contribuição 
previdenciária (INSS) e ao convênio médico. 

Art. 47º. Todo Presbítero deverá se preparar psicológica e espiritualmente 
para a emeritude ou qualquer outra situação que o torne inapto ao exercício 
do ministério sacerdotal. 

Art. 48º. De acordo com o “Código de Direito Canônico”, Cân. 538, § 3º., todo 
Presbítero que completar 75 anos é solicitado a apresentar sua renúncia de 
ofício ao Bispo Diocesano, que refletirá com o Presbítero sobre sua situação 
pessoal (saúde física e psicológica, capacidade de trabalho, continuidade 
na função pastoral que exerce, se aceita ou adia). O Bispo Diocesano, 
ponderadas todas essas questões, e, tendo ouvido o Conselho Presbiteral, 
decidirá qual o ofício que este Presbítero deverá exercer, levando em conta 
o bem do Presbítero e da comunidade na qual ele esteja inserido. 
§ 1º. - Caso o Presbítero emérito tenha condições de exercer algum oficio 

ANEXO II: PRESBÍTEROS EMÉRITOS E ENFERMOS
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pastoral e seja provisionado pelo Bispo Diocesano, a Paróquia onde ele 
exerce o ministério repassará mensalmente a sua côngrua. 
§ 2º. -  Caso este Presbítero não aceite a proposta feita pelo Bispo Diocesano 
e decidir manter-se por sua inteira responsabilidade, deverá manifestar sua 
decisão por escrito, deixando a Diocese livre de quaisquer obrigações para 
com ele. 
§ 3º. -  Para o Presbítero emérito que não exercer algum ofício, a Diocese 
(contribuição partilhada entre paróquias) providenciará a complementação 
do valor de sua aposentadoria (INSS), chegando a um teto de 5 salários- 
mínimos. 

Art. 49º. O Bispo Diocesano, tendo ouvido o parecer de dois Párocos, 
membros do Conselho Presbiteral (cfr. ClC/83, Cânones CC. 1741 e 
1742, § 1º.), poderá destituir o Pároco de seu ofício pastoral por motivo 
de doença grave, que o torne incapaz de desempenhar suas funções de 
modo permanente, a rigor do Cân. 1741, 2°.), tomando-o emérito. Nesses 
casos, a Mitra Diocesana providenciará o que for necessário, à luz do 
CIC/83, c. 1746  (local e profissionais especializados - para atendimento e 
acompanhamento), contemplando o “Plano de Manutenção dos Presbíteros 
Diocesanos da Diocese de Santo André”, sendo que todas as despesas 
decorrentes serão assumidas pelo Caixa Comum do Clero. (Art. 1° Decreto 
de criação do caixa comum do clero da Diocese de Santo André)

Art. 50º. Em caso de doença que impeça o Presbítero de exercer plenamente 
o ministério por tempo prolongado, o Bispo Diocesano, tendo ouvido o 
parecer do Conselho Presbiteral, solicitará ao Presbítero o afastamento 
temporário, sendo que a Mitra Diocesana proverá o que lhe for necessário 
para uma digna subsistência (cf. CIC, Cân. 281, § 2º.), nos termos deste 
“Plano de Manutenção dos Presbíteros Diocesanos da Diocese de Santo 
André”, com as despesas decorrentes assumidas pelo Caixa Comum do 
Clero. (Art. 1° Decreto de criação do caixa comum do clero da Diocese de 
Santo André)
§ Único - Esse Presbítero deverá apresentar solicitação de benefício ao 
Instituto Previdenciário (INSS), sendo que o Caixa Comum do Clero fará a 
complementação do valor do benefício previdenciário, caso o seu valor seja 
inferior às côngruas por ele recebidas. 

Art. 51º. O Presbítero que necessitar cuidados especiais, por enfermidade ou 
emeritude, terá sua estada, atendimento e tratamento prestados, estudado 
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caso a caso, estabelecido pela Diocese, na pessoa do Ordinário local, junto 
ao Conselho de Presbíteros, para provê-lo nesta necessidade. 

§ Único - O Presbítero mencionado acima que não aceitar as condições 
propostas pela Diocese, deverá assumir a estada e tratamento com os seus 
próprios recursos. 
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