Roteiro para Transferências de Ministros/as
Estatuto do Ministério com Ordenação - Art. 54. As despesas de mudança da ministra e do ministro, para o exercício de atividade de natureza religiosa,
quando da mudança para nova residência, em novo CAM, serão por conta deste, salvo se convencionado de modo diferente.

§ 1º. Em decorrência da responsabilidade que lhe cabe, cada CAM, inclusive cada novo projeto missionário e até o Sínodo, devem
prever, em seus orçamentos anuais, os gastos referentes a possíveis mudanças decorrentes da eleição de ministra e de ministro, para
evitar o pedido de auxílio junto ao orçamento da IECLB.
CAM
Eleição
Define as áreas
de atuação, perfil
do ministro/a,
ministério, dons,
ênfases.
Encaminha
solicitação ao
Sínodo

Sínodo
Verifica a
legalidade do
CAM
Preenche
formulário
publicação de
vaga e
encaminha para
Secretaria Geral

Sínodo
Recebe as
candidaturas e,
solicita
informações,
junto ao Sínodo,
a respeito dos
candidatos/as

CAM
Candidata-se
às vagas
publicadas

Ministro/a
Verifica a
legalidade do
CAM
Publica a vaga

Secretaria
Geral

Consulta a Sec.
Geral sobre
impedimentos
dos
candidatos/as

Secretaria
Geral
Confere FRF, CH,
RM, AMA, tempo
de atividade no
CAM atual e envia
carta ao Sínodo

Ministro/a
Caso houver opção
por um dos/as
candidatos/as,
envia
correspondência
ao/a mesmo/a,
comunicando sua
eleição e a data
início.
Enviar carta aos
demais
candidatos/as
comunicando que
nao foi eleito.

Responde
comunicando se
aceita ou não,
com data de início
Comunica o CAM
atual com 90 dias
de antecedência

Sínodo

Sínodo

Envia a carta do
CAM e do
Ministros/as para
Sec. Geral

Combina com
ministro/a detalhes
da mudança (EMO
Art. 54 § 1) e
Instalação.

Sínodo

Posiciona-se em
relação as
candidaturas e
encaminha para o
CAM

CAM

Se não houve
inscrição ou se
nenhum
candidato/a for
eleito/a, publicase novamente a
vaga
Avalia os
candidatos/as

Zela, em
combinação com
o/a Ministro/a e o
CAM, pela
Instalação e pelo
TAM. Após
documentos
assinados envia
para Sec. Geral

Secretaria
Geral

CAM

Avalia em ConSec e registra em Ata.
Comunica por escrito as partes envolvidas.
Notícia no Portal Luteranos.

