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A LXVII RO PGNB 
 
Assunto: Proposta de regulamentação do uso da Casa Pastoral do PGNB 
 
A Comissão Executiva deste Presbitério durante o ano de 2017 esteve avaliando a situação do 
imóvel do PGNB sito a Avenida Dom Hélder Câmara, 8984, casa 56 / 301 – Quintino Bocaiúva/RJ – 
CEP: 21380-008. A CE não encontrou nos registros do PGNB uma regulamentação sobre o uso 
desse imóvel, o que gera dúvidas sobre as responsabilidades do Concílio e as responsabilidades 
dos ministros que farão uso do imóvel. Por conta disso, a CE sentiu-se na obrigação de propor ao 
Concílio uma regulamentação para uso do imóvel em questão, a fim de tornar claras a todos os 
conciliares as regras para uso daquele imóvel. 
 
Proposta: 
1) O apartamento localizado no endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 8984, casa 56 / 301 – 
Quintino Bocaiúva/RJ – CEP: 21380-008 só poderá ser utilizado como residência pastoral, não 
sendo permitida a sua utilização para nenhum outro fim, salvo mudança aprovada pelo Plenário 
do PGNB; 
2) Só poderão concorrer ao uso deste imóvel por COMODATO os pastores que estiverem na 
condição de Evangelistas. Em qualquer outra condição será cobrado um aluguel a ser pago pela 
Igreja da qual o conciliar é pastor; 
2.1) A solicitação de uso do imóvel deverá ser feita por escrito, em documento direcionado à 
CE/PGNB; 
2.2) A escolha do pastor se dará a partir dos seguintes critérios de prioridade: Critério 1) Ser pastor 
Evangelista; 2) Mais velho em idade (critério de desempate); 
3) A formalização do uso do imóvel se dará por meio de contrato de comodato (para os 
Evangelistas) ou de aluguel (para os efetivos eleitos, designados e auxiliares). A elaboração deste 
contrato ficará sob a responsabilidade da CE/PGNB; 
4) O contrato tanto de comodato como de aluguel terá duração de 36 meses. Ao final de cada 
período, cabe a CE/PGNB avaliar sobre a renovação do contrato ou a utilização do imóvel por 
outro conciliar. 
5) Ficam sob a responsabilidade do Locatário o pagamento do condomínio, taxas de serviço e 
pagamentos de impostos do imóvel. É obrigatório o envio dos comprovantes de pagamento 
referentes ao condomínio e impostos para a tesouraria do PGNB ao final de cada ano. 
6) O valor do aluguel deverá ser pré-fixado por profissional da área. A CE/PGNB repassará ao 
Locador 70% do valor estipulado por este profissional. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ivo Mozart 
SE do PGNB 


