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Circular GME Nº 002/ 2018-2020 

 

Salvador/BA, 09 de maio de 2018. 

 

 

Às ORGANIZAÇÕES AFILIADAS AO GCE/BA,  

 

Saudações DeMolay! 

 

 

Seguem os procedimentos que deverão ser adotados por todas as organizações quando forem 

lançar pacotes no sistema: 

 

1- Pagamento da taxa 10 dias corridos, antes da data da cerimônia; 

 

2- Registro do pacote (com todos os dados da pessoa) 10 dias corridos, antes da data da 

cerimônia (formato incluído no regulamento com aprovação pela Assembleia no CONBODE 

2018); 

 

3- Ao registrar o pacote o administrador da organização, que estiver fazendo o registro, 

deverá deixar o status do pacote como Concluído - Organização; 

Observação: O administrador da organização NÃO anexará o comprovante de depósito no 

pacote; 

 

4- Feito o registro do pacote, o administrador da organização deverá enviar um e-mail, 

imediatamente, para o Oficial Executivo e MCR da sua região, informando o número do 

pacote, o tipo da cerimônia, data que acontecerá a mesma e anexar o comprovante de 

depósito. 

 

5- As lideranças regionais ficarão responsáveis por encaminhar o e-mail recebido para o 

gce@demolaybahia.org.br. 

 

Observação: Os únicos depósitos que são feitos na conta do GCE-BA são referentes as 

seguintes cerimônias e procedimentos: Iniciação, Elevação, Investidura ao grau de Nobre Cavaleiro 

e Ébano, Investidura ao Grau de Chevalier, Anuidades das Organizações e Conselhos Consultivos e 

Cartas Constitutivas. 
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Para as demais situações que necessitem de pagamento o administrador da organização 

deverá entrar em contato com o seu oficial para saber o procedimento a ser seguido, antes de 

realizar o depósito. 

 

 

 

 

 

JAMERSON VIEIRA TORRES 

GRANDE MESTRE ESTADUAL 

 

 

 

ARISTENILSON MESSIAS LARANJEIRA DE SOUZA. 

GRANDE SECRETÁRIO ESTADUAL 
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