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APRESENTAÇÃO
A tarefa de administrar o Maanaim requer, acima de tudo, zelo para
com a missão que tem esse importante lugar, qual seja a de permitir
que tudo ocorra a tempo e a hora, para a transmissão, com velocidade,
da doutrina revelada.
A Igreja Cristã Maranata é, como instituição humana, uma escola de
bons exemplos, pois, desde o voluntariado, a simplicidade e, sobretudo, a despersonificação de seus responsáveis, tudo é feito para o
louvor e glória ao Senhor.
Coordenar os esforços de tantas equipes e pessoas, para o alcance do
resultado espiritual em cada seminário, sempre foi uma tarefa lastreada no comportamento de fé dos homens e mulheres que se entregam
a um voluntariado espiritual não esperando nenhuma recompensa ou
reconhecimentos humanos, senão as doces e ternas consolações do
Espírito Santo.
Assim, esse Método Próprio de Administrar (MPA) é a catalogação
das práticas usuais destinadas à manutenção da forma e do estilo,
empregados desde os idos de 1970, que permitiram a realização de
centenas de encontros e seminários ao longo desses quase 50 anos.
Por fim, o MPA estará à disposição de todos os responsáveis por Maanains no Brasil e no exterior, visando a manter a unicidade da Obra do
Espírito Santo, no que tange à administração desses locais espirituais que
nos permitem aguçar a nossa consciência de que o Senhor Jesus voltará.
Maranata. O Senhor Jesus Vem!
7
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2016
Dispõe sobre o Manual do Método
Próprio de Administrar (MPA), e dá
outras providências.

O Coordenador Voluntário do Maanaim, Pastor Júlio Cezar Costa, no uso
de seus poderes delegados pela Igreja Cristã Maranata, por meio de
procuração pública, visando a aperfeiçoar os mecanismos de gestão e
controle administrativo dos diversos setores subordinados, RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido, no âmbito do Maanaim de Marechal Floriano
- ES, o Manual do Método Próprio de Administrar (MPA).
Parágrafo único. O MPA dispõe sobre os procedimentos, métodos,
práticas e atividades administrativas e operacionais levadas a efeito
neste Maanaim, visando a aperfeiçoar e prodigalizar as ações com o
desiderato do pleno alcance dos objetivos estatutários da Igreja Cristã
Maranata.
Art. 2º As coordenações setoriais e os demais escalões administrativos e operacionais deste Maanaim terão o prazo de 90 dias, após
a publicação desta Instrução de Serviço, para se adequar e cumprir
todos os procedimentos previstos no MPA.
Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Maanaim de Marechal Floriano - ES, 17 de dezembro de 2016.
Pastor Júlio Cezar Costa

Coordenador Voluntário do Maanaim
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IGREJA CRISTÃ MARANATA
MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES

Manual do Método Próprio de Administrar
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente documento é denominado Manual do Método Próprio de Administrar (MPA), sendo aplicável às atividades administrativas, estratégicas e táticas do Maanaim de Marechal Floriano - ES, da
Igreja Cristã Maranata.
Art. 2º O Método Próprio de Administrar, ou simplesmente MPA, tem
como objetivo formalizar, regular e reunir, em forma de documento oficial, as principais práticas da gestão administrativa, estratégica e tática, para o pleno funcionamento do Maanaim de Marechal Floriano
- ES, visando assim ao fiel cumprimento dos fins estatutários da Igreja
Cristã Maranata.
Art. 3º Resguardadas as particularidades próprias da gestão de pessoa jurídica de direito privado, todas as atividades administrativas e
operacionais levadas a efeito no Maanaim de Marechal Floriano - ES
devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
11

Ar t. 4º Respeitadas as singularidades geográficas, logísticas e regionais em geral, o MPA poderá ser aplicado aos demais Maanains da
Igreja Cristã Maranata, desde que autorizado pelo Conselho Presbiteral.

CAPÍTULO II
DA MISSÃO, LEMA E DIRETRIZES DO MAANAIM
Seção I
Da Missão e Lema
Art. 5º É missão do Maanaim transmitir, com velocidade, o ensino da
doutrina revelada.
Art. 6º O lema colaborativo evidencia o trabalho em equipes no Maanaim, estando escrito no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 6, da
Bíblia Sagrada, assim transcrito: “Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te”.

Seção II
Das Diretrizes
Art. 7º São diretrizes aplicadas a todas as atividades, projetos e trabalhos levados a efeito no Maanaim de Marechal Floriano - ES:
I – espiritualidade e fé;
II – responsabilidade social;
III – meio ambiente e sustentabilidade;
IV – segurança.

12
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CAPÍTULO III
DAS TEORIAS APLICÁVEIS AO MÉTODO
PRÓPRIO DE ADMINISTRAR
Seção I
Dos Conceitos
Art. 8º São conceitos aplicados no âmbito da execução do MPA:
I – feedback;
II – gestão colaborativa;
III – Plan - Do - Check - Act (PDCA);
IV – “Quem, Quando, Quanto, Por que, Onde, Como” (3Q1POC);
V – accountability;
VI – Teoria das Janelas Quebradas.
Art. 9º Entende-se pela expressão feedback, do inglês, o procedimento contínuo de oferecer resposta a todas as solicitações, ordens, sugestões, reclamações ou manifestações em geral, oriundas de todos
os segmentos da cadeia organizacional do Maanaim.
§ 1º As respostas, ou retornos, oriundos das solicitações gerais descritas no caput deste artigo podem ser ofertadas em meio virtual, documental ou verbal, conforme o canal de remessa, ou a critério do
solicitante, que, necessariamente, deve ser de obter o retorno de sua
manifestação inicial.
§ 2º O feedback, que deve ser uma prática contínua e ininterrupta, não
implicando o oferecimento de uma resposta necessariamente positiva
ao interlocutor, mas sim de um retorno quanto ao status do cumprimento da atividade delegada, se cumprida, parcialmente cumprida, ou
não cumprida, seguindo-se os motivos justificantes.
13

Art. 10. Entende-se por gestão colaborativa a prática de todas as atividades administrativas e operacionais em regime de colaboração mútua
entre todos os membros das equipes existentes no Maanaim.
§ 1º Para cumprimento ao disposto no caput, todos os membros das
equipes de trabalho do Maanaim devem estar imbuídos da percepção
de que inexiste trabalho de maior ou menor importância, mas, sim, atribuições e responsabilidades diferentes, que, se cumpridas de forma
integrada e participativa, permitem que a gestão seja mais eficiente e
organizada.
§ 2º Na gestão colaborativa, todos atuam de forma a contribuir com
novas informações, práticas e iniciativas que auxiliam o trabalho dos
colegas, permitindo assim que todos possam realizar as suas atividades de modo harmônico e integrado.
Art. 11. Entende-se o PDCA, a abreviatura dos termos em inglês Plan
- Do - Check - Act, em tradução livre “planejar, fazer, verificar e agir”,
como uma conhecida ferramenta de gestão, utilizada para que os processos de gestão sejam realizados em forma de ciclo, iniciando-se no
planejamento e encerrando-se na consecução dos objetivos.
Parágrafo único. O PDCA implica a execução de um continuado e reiterado ciclo de atividades, as quais podem ser reiniciadas sempre que
for necessário, visando assim ao aprimoramento e a melhoria de todos
os processos administrativos, estratégicos e táticos.
Art. 12. O acrônimo 3Q1POC constitui-se em outra ferramenta, administrativa, que significa as iniciais das indagações “Quem, Quando,
Quanto, Por que, Onde, Como”.
14
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§ 1º Em linhas gerais, o 3Q1POC se refere a perguntas que podem
ser feitas para resolver problemas ou questões que envolvem a gestão,
tais como:
I – Quem é o responsável?
II – Quando o projeto será concluído, em que prazo?
III – Quanto vai custar?
IV – Por que deve ser viabilizado o projeto? Quais os motivos determinantes?
V – Onde? Qual a abrangência do projeto?
VI – Como? De que forma ocorrerá a execução?
§ 2º O acrônimo 3Q1POC pode ser utilizado como esquema geral para
a identificação de problemas e respectivas soluções, planejamento e
execução de ações e projetos, bem como demais iniciativas que sejam
adequadas ao modelo mental de compreensão e organização proposto
no caput deste artigo.
Art. 13. A expressão do inglês accountability, que em tradução livre
para o português significa “prestação de contas”, representa a necessária transparência e publicidade acerca de todos os projetos e
iniciativas, assim como todas as demais práticas levadas a efeito no
âmbito do Maanaim.
Parágrafo único. Para efeito de cumprimento do disposto no caput
deste artigo, deverá ser estimulada a criação, o aperfeiçoamento e a
gestão continuada de programas (softwares), ferramentas e mecanismos de prestação de contas dos projetos e iniciativas empregadas no
Maanaim para o atingimento de suas finalidades precípuas.
15

Seção II
Das Equipes Colaborativas
Art. 14. O MPA preconiza um modelo horizontal de administração, pelo
qual a equipe de trabalho atua de forma colaborativa, com intensa
participação em todas as fases do processo de gestão, desde o planejamento, até a entrega do produto ou serviço.
Art. 15. A gestão do Maanaim de Marechal Floriano - ES fundamenta-se
em três níveis básicos:
I – estratégico (nível de direção e planejamento);
II – tático (nível gerencial e planejamento);
III – operacional (nível de formalização e execução dos objetivos estratégicos e táticos).
Art. 16. Embora cada nível gerencial possua seu próprio gradiente
de responsabilidades, toda a gestão deve ser fundamentada em três
premissas básicas:
I – convergência de ações;
II – interconexão das equipes;
III – interatividade múltipla.
§ 1º Como convergência de ações, entende-se o direcionamento das
ações para um ponto comum, delineado previamente, permitindo assim que temáticas e searas administrativas e operacionais diferentes,
possam, ao final, atingir os fins e objetivos precípuos previstos em
sede estatutária.
§ 2º A interconexão das equipes significa a existência de ações e
iniciativas que permitam que todos possam trabalhar, independente16
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mente da atribuição ou do papel organizacional, de forma integrada
e conjuntamente direcionada para o atingimento dos fins e objetivos
precípuos previstos em sede estatutária.
§ 3º A interatividade múltipla representa a contínua e ininterrupta relação entre os integrantes das equipes colaborativas, independentemente das respectivas funções, permitindo a busca coletiva de soluções,
e, também, impedindo assim que os assuntos ou temáticas sejam
tratados de forma isolada.
§ 4º As premissas básicas descritas nos parágrafos 1º, 2º e 3º
deste ar tigo devem ser encaradas como mecanismos gerenciais
que permitam uma visão holística dos problemas e, por sua vez,
das consequentes soluções para a gestão do Maanaim de Marechal
Floriano - ES.
Art. 17. O trabalho das equipes colaborativas é baseado nos seguintes conceitos e práticas:
I – pauta propositiva;
II – reuniões colaborativas;
III – sustentabilidade e preservação ambiental;
IV – gestão e análise de riscos;
V – inteligência corporativa;
VI – gestão de indicadores em dashboard;
VII – gestão exponencial;
VIII – gestão de custos e recursos;
IX – gestão e valorização dos serviços voluntários;
X – gerenciamento de projetos;
XI – inovação;
XII – visão holística.
17

Art. 18. Entende-se como pauta propositiva o conjunto de ideias, elementos, sugestões, iniciativas e informações previamente levados pelos próprios membros das equipes para as reuniões.
§ 1º A pauta descrita no caput deste ar tigo tem como objetivo permitir que as reuniões tenham permanente caráter interativo, par ticipativo e dinâmico, possuindo, além disso, o foco e a objetividade
como elementos necessários para o cumprimento do princípio da
eficiência.
§ 2º A pauta propositiva é composta pelos seguintes tópicos:
I – item;
II – proposta;
III – encaminhamento/decisão;
IV – feedback.
§ 3º Os tópicos previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo
são destinados ao preenchimento pelos coordenadores setoriais, ao
passo que o inciso III é reservado à Coordenação Geral Voluntária do
Maanaim.
Art. 19. As reuniões colaborativas, normalmente realizadas em local
ao ar livre, ou de qualquer forma aprazível e agradável, são destinadas
a uma maior interação entre os colaboradores profissionalmente vinculados ao Maanaim.
§ 1º As reuniões descritas no caput deste artigo visam substituir,
em certas ocasiões, o diálogo apenas restrito aos assuntos atinentes
ao trabalho (conversas instrumentais), por conversações edificantes,
destinadas ao conhecimento das pessoas, suas personalidades, eventuais dificuldades e dilemas.
18
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§ 2º As reuniões colaborativas visam, ainda, aproximar os integrantes dos níveis operacional, tático e estratégico, de modo a dar
maior valorização ao capital humano, com vista ao aumento da satisfação no local de trabalho, melhoria da saúde física e mental
e, consequentemente, maximização da produção e dos resultados
alcançados.
Art. 20. A sustentabilidade e a preservação do meio ambiente constituem-se como um dos compromissos fundamentais e essenciais ao
funcionamento do Maanaim.
Parágrafo único. No que diz respeito a este MPA, bem como para
cumprimento ao disposto no caput deste ar tigo, a sustentabilidade deve ser entendida como a utilização dos recursos naturais de
modo científico, adequado e econômico, com plena satisfação das
necessidades presentes, mas, entretanto, com o comprometimento
ao pleno uso, gozo e fruição dos mesmos recursos pelas gerações
futuras.
Art. 21. Para o cumprimento do disposto nesta Seção, deverão ser
constantemente pesquisados e desenvolvidos os mais modernos métodos e alternativas para o uso adequado e sustentável de todas as
dependências do Maanaim.
Art. 22. São exemplos do compromisso continuado do Maanaim de
Marechal Floriano - ES: a conservação, a preservação e o uso sustentável e equilibrado dos recursos naturais, o desenvolvimento do Plano de
Gestão Ambiental (PGA) e do Plano de Controle Ambiental (PCA), além
da Estação de Tratamento de Água de Reuso (ETAR).
19

Art. 23. O Escritório de Gestão e Análise de Riscos (EGAR) do Maanaim tem como missão identificar, analisar, propor soluções e respectivos mecanismos de controle e monitoramento acerca dos eventuais
problemas que, porventura, possam impactar seus eventos.
§ 1º O trabalho da equipe do EGAR tem como objetivo finalístico,
sobretudo, a preocupação com a incolumidade física e psicológica de
todas as pessoas que frequentam as dependências do Maanaim de
Marechal Floriano - ES.
§ 2º Além das finalidades previstas no parágrafo anterior, a atuação do
escritório de projetos visa também resguardar a imagem e o patrimônio
do Maanaim de Marechal Floriano - ES e cumprir toda a legislação que
envolve seu funcionamento.
Art. 24. O EGAR deverá atuar sempre de modo técnico e proativo,
buscando identificar e conhecer as probabilidades de ocorrência de
problemas e seus respectivos impactos, de modo à sempre mitigar ao
máximo a probabilidade de quaisquer imprevistos.
§ 1º Identificado qualquer ameaça ou óbice ao funcionamento ou realização de atividade no Maanaim, caberá à equipe do EGAR a imediata
confecção de um plano de mitigação, contingência e continuidade de
negócio.
§ 2º Para efeito de cumprimento ao disposto no caput deste artigo,
bem como em outras disposições constantes neste MPA acerca do
EGAR, utilizar-se-ão as disposições constantes na ISO 31000.1

1D
 e autoria da ABNT, fornecendo princípios e diretrizes genéricas para a gestão de
riscos.

20
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§ 3º No que tange ao disposto no parágrafo anterior, o MPA seguirá as
atualizações legais e doutrinárias necessárias para manter um padrão
sempre inovador, moderno e adequado às disposições legais vigentes.
Art. 25. O trabalho de inteligência corporativa visa à análise e obtenção de informações sobre assuntos específicos, mediante solicitação
da Coordenação Geral Voluntária, visando a subsidiar a tomada de decisões de natureza estratégica.
§ 1º Além do previsto no caput deste artigo, a atividade de inteligência
corporativa, no âmbito do Maanaim, objetiva, também, a identificação
de quaisquer ameaças externas ou internas, que possam, de alguma
forma, atrapalhar, obstaculizar ou impedir o cumprimento de seus fins
estatutários.
§ 2º Concomitantemente à atividade prevista no parágrafo anterior,
a contrainteligência corporativa deve permitir a proteção dos dados,
senhas, ambientes, tecnologias e todas as informações julgadas estratégicas para as atividades realizadas no Maanaim.
Art. 26. O painel de controle dinâmico, ou dashboard, tem como objetivo permitir que a Coordenação Geral Voluntária, e os demais integrantes das equipes de trabalho, possam conhecer, de modo instantâneo,
as informações e as produções em nível operacional e o andamento
de projetos.
Parágrafo único. Além do disposto no caput, o painel de controle dinâmico se presta para a leitura, em tempo real, de todos os indicadores, quantitativos e qualitativos, indispensáveis à tomada das mais
variadas decisões, homenageando, de forma contínua, os princípios da
publicidade e eficiência.
21

Art. 27. Toda a gestão administrativa do Maanaim de Marechal Floriano - ES deverá atuar dentro do conceito da chamada gestão exponencial, privilegiando a inovação, a disrupção, a desburocratização,
o emprego de mecanismos virtuais de interação, além da constante
atualização da tecnologia.
Art. 28. A prática continuada da gestão e da análise dos custos e
recursos tem como escopo realizar uma gestão orçamentária e financeira adequada, de modo que o orçamento do respectivo exercício seja
integralmente cumprido.
§ 1º Para o cumprimento ao disposto no caput, de modo a mitigar ao
máximo a possibilidade da ocorrência de déficit, o setor com atribuição
deve fazer o acompanhamento mensal de todos os gastos, emitindo
relatório circunstanciado à Coordenação Geral Voluntária.
§ 2º De acordo com as informações constantes em relatório próprio,
relativas à evolução ou involução dos recursos em caixa, caberá à Coordenação Geral Voluntária fixar ou rever metas, devendo ser feitos, de
modo prévio e proativo, os ajustes orçamentários e financeiros necessários para o atingimento aos fins estatutários.
Art. 29. O serviço voluntário se constitui em uma importante característica das atividades realizadas no âmbito do Maanaim.
Parágrafo único. Para a efetivação do disposto no caput deste artigo, a
Comissão de Padronização do Maanaim de Marechal Floriano - ES (COPAMES) é o setor responsável pelo cadastramento, capacitação continuada, acompanhamento e gestão dos voluntários, ouvida sempre a
Coordenação Geral Voluntária.
22
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Art. 30. Cabe ao escritório de gerenciamento de projetos administrar
os projetos, quer seja em nível operacional, tático ou estratégico.
§ 1º O gerenciamento de projetos tem como prioridade oferecer acompanhamento contínuo, transparência e dinamismo a todos os projetos
levados a efeito na esfera administrativa e operacional do Maanaim.
§ 2º Para a consecução dos trabalhos de gerenciamento de projetos,
serão utilizadas as mais modernas ferramentas tecnológicas e de gestão disponíveis.
Art. 31. Todos os projetos e ações elencadas nesta Seção devem ter
por característica comum a constante inovação e a visão holística.
§ 1º Entende-se por inovação a continuada prática da pesquisa e do
aperfeiçoamento, de modo a conhecer a viabilidade e eventual aplicação de novos métodos, práticas, mecanismos, e equipamentos em
geral utilizados nas atividades operacionais e administrativas do Maanaim.
§ 2º O conceito da visão holística, adaptado para os fins previstos
neste MPA, representa o permanente desenvolvimento de uma visão
gerencial voltada para conhecer e enxergar, de modo integrado, conectado e transversal, toda a cadeia produtiva do Maanaim, quer seja no
contexto operacional, ou administrativo, em todos os níveis.

Seção III
Das Ferramentas e Tecnologias de Gestão
Art. 32. As ferramentas e tecnologias de gestão constituem-se em
mecanismos, virtuais ou impressos, utilizados para o controle, aferi23

ção e gestão de todas as atividades administrativas e operacionais do
Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Parágrafo único. São ferramentas e tecnologias utilizadas no Maanaim
de Marechal Floriano - ES:
I – dashboard;
II – sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV);
III – tecnologias para comunicação virtual (face time, skype, etc.);
IV – geração e gerenciamento de Ordem de Serviço (OS);
V – Sistema de Gestão do Maanaim (SGM);
VI – Relatório Analítico de Dados Estatísticos (RADES);
VII – Caderno Mensal de Gestão;
VIII – Relatório Virtual Fotográfico;
IX – atas e memórias técnicas de reuniões.
Art. 33. O sistema de CFTV é utilizado como mecanismo de segurança
de pessoas, controle de acesso, segurança patrimonial e permissão
da gestão remota.
§ 1º O monitoramento do CFTV deve ser realizado pelos empregados
do Maanaim, lotados na portaria, sobretudo, com critérios de natureza
preventiva, em relação à segurança das pessoas, das instalações e
dos equipamentos.
§ 2º As atividades de acompanhamento e controle realizadas por meio
do CFTV devem ser intensificadas durante a realização de seminários,
bem como quaisquer outros eventos que importem em maior concentração de pessoas.
Art. 34. As chamadas tecnologias para comunicação virtual (face time,
skype, entre outras), devem ser utilizadas como meios céleres e práti24
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cos para a troca de informações, realização de reuniões das equipes
colaborativas, confecção de pautas propositivas, envio e recepção de
feedbacks, entre outras práticas voltadas para atividades tanto operacionais, quanto administrativas.
Parágrafo único. Deve ser cotidianamente observado, para o cumprimento das disposições constantes no caput deste artigo, o surgimento
e a atualização das ferramentas tecnológicas.
Art. 35. A ordem de serviço é um documento de natureza formal,
indispensável para a execução das atividades operacionais levadas a
efeito no Maanaim.
Parágrafo único. A ordem de serviço prevista no caput deste artigo deverá ser emitida em favor do colaborador responsável pela realização
de quaisquer atividades operacionais, devendo conter os seguintes elementos obrigatórios:
I – delimitação da tarefa;
II – eventuais riscos envolvidos;
III – prazo para início e fim;
IV – cuidados necessários;
V – outras informações pertinentes.
Art. 36. Por meio da ordem de serviço, deverá ser possível monitorar
o desempenho do pessoal envolvido na tarefa, a produtividade por hora
trabalhada, o cumprimento adequado da missão, bem como outras informações pertinentes, visualizadas por meio dos mecanismos virtuais
e tecnológicos elencados neste MPA.
§ 1º A ordem de serviço citada no art. 35 será redigida conforme a
Norma Regulamentadora (NR) 01, item 1.7, alínea “b”, sendo especi25

ficada como “Ordem de Serviço sobre Segurança e Medicina de Trabalho”, cuja emissão, obrigatória, cabe ao empregador, nos termos do
art. 157, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 2º Ao líder de cada equipe caberá a emissão de OS, sendo seu texto
analisado e, consequentemente, autorizado ou não pela Coordenação
do setor.
Art. 37. O Sistema de Gestão do Maanaim (SGM), constitui-se em um
software próprio, customizado para servir como ferramenta de gestão
de toda a estrutura operacional e administrativa do Maanaim.
Parágrafo único. O SGM, desenvolvido pela equipe do Maanaim, é utilizado para a geração dos indicadores demonstrados pelo dashboard,
podendo ser acessado por meio de redes locais, ou remotamente, com
o uso de smartphones.
Art. 38. O SGM, subdivide-se nos seguintes módulos:
I – Relatório Analítico de Dados Estatísticos (RADES);
II – Ordens de Serviço (OS);
III – Sistema de Gestão Ambiental (SGA);
IV – Unidade Médica;
V – Gestão de Voluntariado;
VI – Compras;
VII – Almoxarifado;
VIII – Patrimônio.
Parágrafo único. O SGM deverá sofrer contínuo aperfeiçoamento,
acompanhando as novas tecnologias, bem com as novas necessidades para o pleno e adequado funcionamento do Maanaim.
26
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Art. 39. O módulo RADES se constitui em um mecanismo para demonstração, em tempo real, de informações indispensáveis ao funcionamento do Maanaim, especialmente por ocasião de seminários.
§ 1º São informações constantes no RADES:
I – quantitativo de pessoas inscritas;
II – quantitativo de pessoas presentes;
III – quantitativo e localização de veículos.
§ 2º Os dados obtidos por meio do RADES, após a devida análise,
serão divididos por classes e transformados em relatórios analíticos
expostos no dashboard.
Art. 40. O módulo OS é o responsável por controlar todas as manutenções do Maanaim, servindo também para:
I – acompanhar o desempenho laboral dos colaboradores, sua produtividade e disponibilidade para outras atividades;
II – controlar o custo real de cada atividade, ou ação em execução;
III – controlar a observância das normas de segurança para o trabalho,
conforme a atividade executada;
IV – classificar as ordens de serviço emitidas, como:
a) segurança;
b) preventiva;
c) corretiva;
d) melhorias;
e) novas instalações.
V – Caracterizar as ordens de serviço, como:
a) programada;
b) rotina.
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Art. 41. O módulo SGA serve para analisar e gerar séries históricas
da área ambiental, permitindo uma completa gestão do meio ambiente
como análises de água, chuva, entre outros aspectos atinentes ao
assunto.
Art. 42. O módulo Unidade Médica é utilizado para o controle dos atendimentos de saúde realizados no Maanaim.
Parágrafo único. Por meio do módulo descrito no caput deste artigo é
possível o cadastro de cada paciente, possibilitando ao médico o acesso on-line em seu consultório, gerando assim os prontuários médicos
de cada paciente.
Art. 43. O módulo Gestão de Voluntariado permite o pleno controle
dos aspectos que envolvem o voluntariado no Maanaim, incluindo as
fichas de informações dos voluntários, quantidade, termos de adesão
e outras informações atinentes.
Art. 44. O módulo Compras tem como objetivo oferecer maior qualidade e agilidade no processo de compras, permitindo:
I – controle de fornecedores, preços e históricos de compras;
II – abertura de requisições de materiais e ordens de compra;
III – acompanhamento de todo o ciclo de providências que envolvem as
compras para o Maanaim.
Art. 45. O módulo Almoxarifado permite o controle de estoque de
todos os produtos e materiais adquiridos pelo Maanaim e suas respectivas expedições, conforme a natureza dos pedidos.
28
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Parágrafo único. Visando a manter sempre atualizado o controle do
estoque e das expedições de materiais ou produtos, o módulo Almoxarifado atua de forma integrada ao módulo OS.
Art. 46. O módulo Patrimônio permite o controle de patrimônio de bens
móveis e imóveis, além da geração de tags para o controle e o rastreamento de equipamentos e números de patrimônio.
Art. 47. Durante a realização dos seminários, todos os fatos ou eventos que saírem da normalidade serão devidamente relatados em ocorrências.
Parágrafo único. As ocorrências descritas no caput serão redigidas
e encaminhadas ao setor com atribuição por meio de mensagem eletrônica (e-mail), permitindo assim a tomada célere das providências
cabíveis, conforme a natureza do problema.
Art. 48. Em razão do grande fluxo de pessoas nos seminários realizados no Maanaim de Marechal Floriano - ES, deverá ser realizado estrito
controle de prontuários e consultas médicas.
Parágrafo único. O procedimento descrito no caput deste artigo é de
responsabilidade do setor de saúde, ou o equivalente, devendo ser
capaz de demonstrar:
I – quantidade de atendimentos;
II – tipos de enfermidades e incidências;
III – remédios e produtos médicos diversos que foram utilizados;
IV – dados dos pacientes;
V – outras informações consideradas necessárias.
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Art. 49. Em razão dos critérios legais de confidencialidade dos arquivos, as informações de natureza médica constantes no controle de
prontuários e consultas deverão receber tratamento e tramitação “reservada”.
Parágrafo único. As demais informações, necessárias ao planejamento para a aquisição dos produtos e serviços atinentes ao pleno funcionamento da seção de saúde, ou o equivalente, serão levadas ao
conhecimento da Coordenação Geral Voluntária, para conhecimento e
providências decorrentes.
Art. 50. O módulo para gestão da COPAMES, deverá ser capaz de
demonstrar e permitir a gestão, on-line, das providências necessárias
para o cadastramento, capacitação continuada, acompanhamento atualizado e gestão dos voluntários atuantes no Maanaim de Marechal
Floriano - ES.

Seção IV
Das Literaturas Adotadas
Art. 51. Todos os planejamentos, atividades, iniciativas e ações administrativas, estratégicas ou táticas levadas a efeito no Maanaim de
Marechal Floriano - ES, são fundamentados na Bíblia e na literatura
aplicável à temática da administração de empresas, em especial de organizações privadas, da organização sistêmica, da liderança e gestão
de equipes de trabalho, e da legislação em geral.
Parágrafo único. Os componentes das equipes colaborativas orgânicas
devem ser constantemente incentivados a conhecer, com profundida30
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de, toda a literatura básica e complementar, utilizada para a consecução do MPA.
Art. 52. São obras integrantes da bibliografia básica do MPA:
I – Bíblia Sagrada;
II – DUHIGG, Charles. O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Ed. Objetiva, RJ: 2012;
III – GEEST, Yuri Van; ISMAIL, Salim; MALONE, Michael S. Organizações
Exponenciais. Ed. HMS, 2015;
IV – GOLEMAN, Daniel. Foco. Ed. Objetiva, RJ: 2014;
V – WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Ed. Sextante, RJ:
2013;
Art. 53. As obras elencadas nesta Seção devem ser estudadas sem
prejuízo a outros livros, artigos e informações acadêmicas complementares.
Parágrafo único. Em razão do caráter progressivo da pesquisa e da ciência, a bibliografia básica do MPA deverá ser revisada, com a inclusão
de outras obras e autores mais recentes.
Art. 54. Os integrantes das equipes colaborativas devem ser continuamente incentivados na execução das atividades de estudo e preparo
acadêmico necessários para a plena e adequada execução das tarefas
administrativas e operacionais atinentes ao cumprimento da missão do
Maanaim de Marechal Floriano - ES.
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CAPÍTULO IV
DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES
Seção I
Do Organograma
Art. 55. O Maanaim de Marechal Floriano - ES possui seu quadro de
empregados e voluntários distribuídos em um organograma administrativo, elencando os níveis estratégico, tático e operacional.
§ 1º O quadro de empregados é regido pelas disposições da legislação
brasileira, especialmente pelo Decreto Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), bem como por leis congêneres.
§ 2º O corpo de voluntários é regido conforme as normas estatutárias
da Igreja Cristã Maranata, com atuação não profissional, sem o intuito de obtenção de remuneração ou lucro, baseada no compromisso
pessoal com as atividades levadas a efeito no Maanaim de Marechal
Floriano - ES.
§ 3º O Maanaim de Marechal Floriano - ES, por meio da COPAMES, deverá cumprir, de forma integral, as disposições da Lei nº 9.608/1998,
a chamada “Lei do Voluntariado”, com suas alterações posteriores.
§ 4º No Anexo I deste MPA, consta o organograma geral da Administração do Maanaim de Marechal Floriano - ES e, também, o organograma
das equipes colaborativas.
§ 5º No Anexo II deste MPA consta o detalhamento das informações
técnicas sobre o Maanaim de Marechal Floriano - ES.
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Seção II
Das Nomenclaturas e Normas Gerais
de Funcionamento das Seções do Maanaim
Art. 56. São seções componentes do organograma do Maanaim:
I – Administração e Recursos Humanos;
II – Centro de Logística e Almoxarifado (CLOG);
III – Comissão de Padronização do Maanaim de Marechal Floriano - ES
(COPAMES);
IV – Controle de Frota, Hospedagem e Higienização;
V – Cozinha;
VI – Manutenção, Obras, Tecnologia e Inovação;
VII – Paisagismo e Meio Ambiente;
VIII – Secretaria da Coordenação Geral Voluntária.
Art. 57. A Administração e Recursos Humanos é o setor responsável
pela realização das atividades burocráticas, procedimentais, documentais, de gestão intermediária, e, também, de assessoria à Coordenação Geral Voluntária.
Art. 58. Cabe à Administração e Recursos Humanos:
I – assessorar a Coordenação Geral Voluntária do Maanaim;
II – interagir, integrar e proceder à interface entre as coordenações setoriais;
III – controlar o calendário e a agenda de eventos e visitas ao Maanaim;
IV – gerir a pauta propositiva, cuidando da produção e difusão das
respectivas atas e memórias técnicas relativas às reuniões gerenciais;
V – gerir, controlar e guardar os arquivos administrativos pelos prazos
previstos em lei;
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VI – elaborar, com periodicidade mensal, o caderno de gestão;
VII – gerir e controlar as atividades da biblioteca administrativa;
VIII – gerir, de forma compartilhada com o setor correspondente da
Igreja Cristã Maranata, o setor de Recursos Humanos;
IX – emitir e controlar Recibos de Pagamentos Autônomos (RPAs), relativos às atividades realizadas no Maanaim;
X – planejar, programar e coordenar atividades de capacitação e treinamentos corporativos;
XI – gerir e controlar as atividades de compra, venda e estoque da
livraria do Maanaim;
XII – proceder à gestão e o controle de acesso da portaria;
XIII – controlar, gerir e fiscalizar as atividades contratadas de segurança patrimonial privada nas dependências interiores do Maanaim;
XIV – confeccionar minutas de contratos, convênios, termos, entre outros instrumentos análogos, submetendo-os à Coordenação Geral Voluntária e à assessoria jurídica;
XV – arquivar os contratos, tanto findos, quanto em andamento, formalizados pela Igreja Cristã Maranata no âmbito do Maanaim;
XVI – informar à Coordenação Geral Voluntária, com antecedência mínima de 60 dias, sobre a finalização do prazo de qualquer instrumento
contratual sob sua responsabilidade;
XVII – planejar e organizar o culto especial de confraternização anual
dos empregados, voluntários e respectivos familiares no Maanaim.
XVIII – controlar e guardar, sob sua responsabilidade, os documentos
legais para o funcionamento do Maanaim, tais como licenças, alvarás,
entre outros;
XIX – realizar o primeiro atendimento as solicitações e questões gerais
envolvendo os empregados (celetistas), atuantes no Maanaim.
34
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Art. 59. O Centro de Logística e Almoxarifado (CLOG) é o responsável
por toda a cadeia de suprimentos, desde a origem até o armazenamento, visando ao pleno e adequado funcionamento do Maanaim.
§ 1º São atividades sob a égide do CLOG:
I – planejar as necessidades logísticas e de suprimento, providenciando para que as informações sejam remetidas à Coordenação Geral
Voluntária em tempo hábil para a tomada da providência adequada;
II – programar as aquisições em geral, de materiais e serviços, para
atendimento a todas as coordenações de equipes;
III – controlar e remeter a sede da Igreja Cristã Maranata, os boletos e respectivas notas fiscais decorrentes das compras realizadas no Maanaim;
IV – receber e conferir os bens, objetos e materiais adquiridos, encaminhando-os para estocagem, ou entrega imediata ao solicitante;
V – controlar a entrada e a saída de bens, objetos e materiais pelo Maanaim;
VI – realizar a gestão de patrimônio, cuidando para que o controle seja
periodicamente atualizado;
VII – controlar e gerir o almoxarifado, incluindo a guarda, conservação,
manutenção e conferência de todos os materiais, ferramentas, objetos
e demais insumos depositados;
VIII – proceder à gestão das cantinas e respectivos cantineiros atuantes no Maanaim, observando, para tanto, os aspectos atinentes ao
voluntariado, microempreendedorismo individual, alvarás e demais documentos e procedimentos obrigatórios;
IX – fiscalizar as boas práticas no manuseio de alimentos nas cantinas
do Maanaim;
X – solicitar, observando as formalidades legais e administrativas, a
contratação de serviços de logística, para uso exclusivo das atividades
administrativas ou operacionais do Maanaim;
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XI – tomar, em tempo hábil, as providências necessárias para a plena
e adequada realização dos seminários, ou de quaisquer outros eventos
realizados no âmbito do Maanaim;
XII – cumprir todas as normas legais atinentes à atividade de aquisição, transporte, armazenamento, fornecimento e descarte de todos
os insumos, orgânicos ou não, adquiridos e fornecidos pelo Maanaim;
XIII – confeccionar e atualizar as tabelas de preços das cantinas, submetendo-as à apreciação da Coordenação Geral Voluntária.
Art. 60. A COPAMES tem como prioritário o gerenciamento do voluntariado do Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Art. 61. São atividades realizadas pela COPAMES:
I – Coordenação adjunta, compreendendo atividades de:
a) auxílio administrativo à Coordenação Geral Voluntária;
b) tomada de decisões e outras providências, desde que mediante
delegação expressa.
II – Gestão e controle do voluntariado, compreendendo as atividades de:
a) seleção;
b) treinamento inicial e continuado;
c) acompanhamento e orientação in loco;
d) controle de legalidade;
e) autorização e dispensa do serviço voluntário pelo Coordenador Voluntário do Maanaim.
III – Gestão e controle das equipes atuantes nos seminários, compreendendo as atividades de:
a) acompanhamento e orientação in loco;
b) correição;
c) pedido de desligamento.
36
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Art. 62. O setor de Controle de Frota, Hospedagem e Higienização é
o responsável pelos procedimentos de reserva, programação e monitoramento das condições sanitárias e de habitabilidade e uso dos
alojamentos, pousadas, chalés, responsabilizando-se, também, pelos
estacionamentos e pela logística dos voluntários.
§ 1º Cabe à hospedagem:
I – receber, do setor de inscrição da Igreja Cristã Maranata, a programação dos seminários, possibilitando conhecer a quantidade e a localização dos leitos e dormitórios necessários para abrigar os seminaristas;
II – preparar a quantidade adequada de leitos, conforme a programação
do evento, primando sempre pela qualidade, eficiência e receptividade;
III – cumprir e fiscalizar a execução das normas do Maanaim de Marechal Floriano - ES, atinentes à permanência de seminaristas, pastores, autoridades diversas, visitantes, e participantes dos seminários e
eventos diversos;
IV – comunicar à Coordenação Geral Voluntária, por meio dos canais
competentes, quaisquer intercorrências, cuidando para que os casos
mais simples possam ser resolvidos in loco, com vista a minimizar
eventuais transtornos ou constrangimentos aos usuários;
V – expedir ao Coordenador Geral Voluntário, por meio do coordenador
de hospedagem, relatório geral, após cada seminário.
§ 2º Cabe à higienização:
I – cumprir cronograma de limpeza diária, semanal ou mensal, conforme o local, ou a natureza do serviço, em todas as dependências do
Maanaim de Marechal Floriano - ES;
II – conhecer, com a antecedência necessária, a programação dos seminários, cuidando para que todas as dependências utilizadas sejam
previamente limpas e organizadas;
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III – manter, durante os seminários, programação de limpeza diária,
sobretudo nas áreas de maior circulação de pessoas, incluindo os banheiros e lavabos;
IV – gerir e controlar os produtos de limpeza utilizados no Maanaim;
V – realizar a coleta seletiva e a destinação adequada dos resíduos sólidos;
VI – comunicar à Coordenação Geral Voluntária, por meio dos canais
competentes, quaisquer intercorrências, cuidando para que os casos
mais simples possam ser resolvidos in loco, com vista a minimizar
eventuais transtornos ou constrangimentos aos usuários.
§ 3º Cabe ao controle de frota:
I – gerir a frota de veículos pertencente ou a serviço do Maanaim;
II – gerir e controlar os fretes e transportes de produtos ou mercadorias
no âmbito do Maanaim;
III – gerir e controlar o transporte de voluntários e funcionários do Maanaim;
IV – gerir e controlar o abastecimento dos veículos pertencentes ou a
serviço do Maanaim;
V – cuidar da manutenção, tanto preventiva, quanto corretiva, dos veículos pertencentes ou utilizados pelo Maanaim para a consecução de
suas atividades estatutárias;
VI – providenciar a alocação dos veículos e motoristas necessários
para o cumprimento das atividades programadas;
VII – cumprir os roteiros e trajetos previamente estabelecidos pela Coordenação Geral Voluntária, tanto para transporte de pessoas, quanto
para cumprimento de atividades administrativas;
VIII – comunicar com antecedência à Coordenação Geral Voluntária, por
meio dos canais com atribuição, a necessidade de manutenção em
quaisquer veículos pertencentes ou a serviço do Maanaim;
IX – proceder às reservas e aos agendamentos do estacionamento do Maanaim, controlando para que o uso do espaço seja adequado e racional;
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X – observar, de modo estrito, o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, além da legislação em geral, relativamente à condução de veículos automotores;
XI – identificar e comunicar à Coordenação Geral Voluntária, a ocorrência de notificações de trânsito, multas, acidentes, ou quaisquer intercorrências na execução do serviço;
XII – cuidar para que os veículos pertencentes ou à disposição do Maanaim sejam exclusivamente utilizados em atividades de serviço;
XIII – comunicar à Coordenação Geral Voluntária, por meio dos canais
competentes, quaisquer intercorrências, cuidando para que os casos
mais simples possam ser resolvidos in loco, com vista a minimizar
eventuais transtornos ou constrangimentos aos usuários;
XIV – cuidar do licenciamento anual da frota do Maanaim.
Art. 63. A Cozinha é o setor responsável pelo preparo, manipulação
e distribuição do alimento aos setores próprios, permitindo o fornecimento de alimentação aos seminaristas e demais frequentadores do
Maanaim.
Art. 64. São atividades realizadas no âmbito da Cozinha:
I – elaboração do cardápio;
II – confecção da lista de compras;
III – seleção dos produtos de melhor qualidade com o fornecedor;
IV – acompanhamento, in loco, com o fornecedor contratado, com vista
à verificação e separação das verduras, legumes, frutas e alimentos
diversos de melhor qualidade;
V – recebimento, conferência e aposição do “ateste” na respectiva
nota fiscal;
VI – preparação dos alimentos;
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VII – limpeza e higienização geral da cozinha;
VIII – controle de estoque de alimentos;
IX – gestão da cozinha;
X – monitoramento e controle sanitário de alimentos na cozinha.
Art. 65. Ordinariamente, o cardápio deve ser elaborado com antecedência mínima de 30 dias em relação ao seminário, ou ao evento a ser
realizado no Maanaim.
§ 1º Deverão ser elaborados pelo menos três cardápios diferentes,
permitindo assim a existência da necessária variedade de alimentos.
§ 2º Confeccionado o cardápio, a decorrente lista de produtos e alimentos necessários deverá ser enviada ao setor de compras para as
providências de natureza aquisitiva.
Art. 66. As atividades de preparação de alimentos, limpeza e higienização geral compreendem três fases, realizadas de modo prévio ao
seminário ou evento:
I – cata do feijão, corte de carnes, bem como demais providências preliminares, conforme a natureza do alimento e sua possibilidade de conservação;
II – limpeza e higienização geral da cozinha e utensílios em geral, realizada em regime de mutirão, com atuação de voluntários;
III – limpeza e higienização contínua da cozinha e utensílios em geral,
conforme as necessidades verificadas durante o seminário ou evento.
Art. 67. Em razão da natureza das atividades realizadas na cozinha,
são critérios indispensáveis ao trabalho:
I – limpeza e asseio constante das pessoas, utensílios, maquinário e
do local;
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II – limpeza e asseio constante no manuseio dos alimentos;
III – cumprimento de todas as normas sanitárias, conforme regramento
próprio.
Art. 68. Para pleno cumprimento das normas de regulação sanitária, o
Maanaim deverá dispor de profissional nutricionista, mediante contrato
específico.
Parágrafo único. Caberá ao profissional de nutrição a implantação e o
acompanhamento contínuo de todos os procedimentos e normas exigidos
pelos órgãos de controle sanitário, além da responsabilidade técnica.
Art. 69. A seção de Manutenção, Obras, Tecnologia e Inovação realiza
seu trabalho por meio do sistema tecnológico denominado Sistema de
Gestão do Maanaim (SGM).
Parágrafo único. O sistema tecnológico especificado no caput deste
artigo permite a gestão virtual, remota, on-line, de todos os serviços,
atividades e demais subsistemas integrantes de todo o rol de atividades administrativas e operacionais realizadas no Maanaim do Espírito
Santo.
Art. 70. São atividades e controles realizados na Manutenção, Obras,
Tecnologia e Inovação, por meio do SGM:
I – Planejamento, gestão e controle de ordens de serviço, compreendendo as atividades, in loco, se necessário, de:
a) fiscalização, classificada como preditiva, preventiva, corretiva, de
melhorias ou de construção de novas instalações;
b) supervisão;
c) orientação.
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II – Planejamento e gestão de obras, compreendendo as atividades de:
a) confecção ou contratação de projetos gerais e demais documentos legais, para obras necessárias, úteis ou de embelezamento dos ambientes;
b) fiscalização, supervisão e controle da execução;
c) inspeções preditivas e preventivas;
d) especificação técnica para contratações de serviços e compra de
materiais;
e) tomada de providências gerais para cumprimento contratual e da
legislação em geral.
III – Gerenciamento de projetos;
IV – supervisão do EGAR;
V – elaboração de relatórios técnicos e estratégicos;
VI – gerenciamento de energia (contas, contratos, demandas, etc.);
VII – gerenciamento de projetos e processos envolvendo tecnologia da
informação, tecnologia das comunicações e tecnologia de automação;
VIII – gerenciamento dos recursos hídricos;
IX – gerenciamento e controle dos sistemas de sustentabilidade;
X – gerenciamento e controle de licenças e alvarás;
XI – gestão ambiental;
XII – implantação e controle de inovações;
XIII – controle e emprego de tecnologias;
XIV – gerenciamento de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Água de
Reuso (ETAR);
XV – elaboração do relatório virtual fotográfico;
XVI – controlar e solicitar, quando necessário, a contratação de empresas ou pessoal especializado na manutenção de máquinas e ferramentas pertencentes ou utilizadas pelo Maanaim;
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XVII – gestão das manutenções prediais e industriais, classificadas
como preditivas, corretivas, preventivas, melhorias ou novas instalações. Estas manutenções se dividem nas seguintes especialidades:
a) automação, instrumentação e redes industriais;
b) civil;
c) elétrica de baixa tensão e de alta tensão até 13.2 Kv;
d) hidráulica e saneamento básico;
e) marcenaria e carpintaria;
f) mecânica;
g) refrigeração;
h) serralherias inox, alumínio e aço carbono;
i) sistemas de aquecimento de água;
j) tecnologia da informação;
k) telecomunicações.
Art. 71. Constituindo-se o Maanaim de Marechal Floriano - ES em uma
área com ampla cobertura vegetal, com espécies da fauna e da flora
protegidas pela legislação ambiental, a preocupação com a preservação e a utilização sustentável de todos os recursos naturais existentes
deve ser constante e prioritária.
Parágrafo único. Para o cumprimento ao disposto no caput deste artigo, são práticas constantes, programadas com periodicidade semanal,
quinzenal ou mensal, conforme a necessidade, de responsabilidade do
Paisagismo e Meio Ambiente:
I – controle de meio ambiente;
II – manutenção e construção de paisagismos;
III – ornamentação de ambientes;
IV – manutenção de áreas verdes;
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V – combate e controle de pragas em geral, mediante a utilização de
produtos e técnicas autorizadas;
VI – reflorestamento e recuperação de áreas degradadas;
VII – manutenção e controle do nível de água das nascentes e mananciais;
VIII – recuperação de nascentes;
IX – trato, alimentação e cuidados gerais com as aves de cativeiro,
conforme a legislação própria;
X – fiscalização diária de todas as condições que envolvem a fauna e a
flora no âmbito do Maanaim.
Art. 72. Todas as atividades de manutenção na cobertura vegetal do
Maanaim devem ser realizadas com base nos seguintes critérios:
I – a segurança das pessoas;
II – a preservação da fauna e da flora, especialmente das espécies
animais e vegetais consideradas mais raras, ou eventualmente ameaçadas de extinção;
III – a preservação das nascentes de água;
IV – o uso racional e equilibrado de todos os recursos naturais existentes;
V – o reuso da água, respeitando os critérios técnicos estabelecidos
por normatização própria;
VI – outras ações e iniciativas que busquem atender o critério geral de
respeito ao meio ambiente.
Art. 73. A Secretaria da Coordenação Geral Voluntária é o setor responsável pela assessoria e auxílio direto a todas as atividades desenvolvidas pelo Coordenador.
§ 1º São atividades sob a égide da Secretaria da Coordenação Geral
Voluntária:
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I – produzir ofícios e documentos diversos;
II – secretariar as reuniões presididas ou convocadas pelo Coordenador Geral Voluntário, cuidando para que seja produzida a memória técnica ou ata, conforme o caso;
III – organizar a agenda de reuniões e atos diversos da Coordenação
Geral Voluntária, tomando as providências necessárias para sua realização, tais como convocações, convites, remarcações, entre outras;
IV – organizar a agenda de compromissos do Coordenador Geral Voluntário;
V – atender telefonemas, responder mensagens em meios eletrônicos
diversos, resolver em tempo hábil problemas e óbices dentro de sua
esfera de atribuições, conforme delegação da Coordenação Geral Voluntária;
VI – proceder à interação, integração e à transversalidade entre as atividades desenvolvidas pelas coordenações de equipes;
VII – atuar na resolução de questões administrativas com a Direção
da Igreja Cristã Maranata, cuidando para que os assuntos relevantes
sejam sempre levados ao conhecimento prévio da Coordenação Geral
Voluntária;
VIII – atuar como membro do EGAR;
IX – realizar o primeiro atendimento às solicitações e questões gerais
envolvendo voluntários e seminaristas;
X – controlar e autorizar, com a portaria, o ingresso de visitantes, ouvido o Coordenador;
XI – outras atividades delegadas pela Coordenação Geral Voluntária,
desde que não sejam de natureza decisória estratégica.
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CAPÍTULO V
DOS PROTOCOLOS
Seção I
Das Normas e Procedimentos Legais para o
Funcionamento do Maanaim
Art. 74. Para fins de atingimento de suas finalidades estatutárias, o
funcionamento administrativo e operacional do Maanaim deve basear-se no estrito cumprimento da legislação, conforme a natureza do
assunto ou do serviço executado.
Art. 75. São documentos públicos obrigatórios para o funcionamento
do Maanaim:
I – licença anual de operação (Prefeitura Municipal);
II – licenciamento ambiental;
III – habite-se do Corpo de Bombeiros;
IV – licenciamentos sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
V – normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
VI – outorgas para lançamento de efluentes em corpo hídrico;
VII – outorgas para captação de água subterrânea e superficial;
VIII – licenças de telecomunicações da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);
IX – portarias, normas diversas oriundas do poder público em geral,
que sejam aplicadas ao Maanaim.
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Art. 76. Para a obtenção dos documentos listados no artigo imediatamente anterior, bem como demais exigências de caráter legal, deverão
ser respeitados todos os protocolos, com especial atenção para:
I – garantia das condições de segurança e da incolumidade física e
psicológica das pessoas;
II – utilização sustentável, equilibrada e adequada do meio ambiente;
III – preservação da fauna e da flora nativas;
IV – uso adequado e econômico dos recursos hídricos;
V – coleta seletiva e descarte adequado dos resíduos sólidos, com
separação do material orgânico e inorgânico;
VI – utilização econômica e inteligente dos recursos elétricos;
VII – outras medidas adequadas para a utilização sustentável, proporcional e preservadora de todos os recursos, naturais ou não, existentes no Maanaim.
Art. 77. Caberá à Manutenção, Obras, Tecnologia e Inovação a atribuição de garantir que nenhum dos documentos obrigatórios ao funcionamento do Maanaim tenha seu prazo de validade vencido.
Parágrafo único. Para o cumprimento ao disposto no caput deste artigo, caberá ao setor com atribuição comunicar à Coordenação Geral
Voluntária, por meio dos canais próprios, com antecedência mínima de
60 dias, sobre a necessidade de quaisquer providências para a renovação de licenças, certidões e demais documentos legais indispensáveis
ao funcionamento legal do Maanaim.
Art. 78. O Maanaim sempre envidará esforços no sentido de promover
a preservação do ambiente para a realização de seminários, obedecidas todas as medidas legais para o seu funcionamento.
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Art. 79. A busca por atingir os fins propostos nesta Seção deverá ser
ininterrupta, devendo a administração do Maanaim atuar no sentido de
buscar garantir a aplicação das mais modernas técnicas de utilização
sustentável dos recursos naturais.
Parágrafo único. Para o cumprimento ao disposto no caput deste artigo, recomenda-se o constante acompanhamento da evolução das
técnicas e das descobertas científicas relativas à temática do meio
ambiente, além da legislação em geral.

Seção II
Dos Protocolos Administrativos: Níveis Estratégico e Tático
Art. 80. A existência de protocolos administrativos, nos níveis estratégico e tático, visa a garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em aplicação
análoga ao art. 37 da Constituição Federal (1988), objetivando atingir
as finalidades estatutárias da gestão do Maanaim.
Parágrafo único. Os protocolos previstos no caput deste artigo representam maneiras, meios e mecanismos procedimentais necessários
para a consecução de atividades administrativas e operacionais no âmbito do Maanaim.
Art. 81. Para o pleno funcionamento administrativo e, por conseguinte,
operacional do Maanaim, são previstos os seguintes procedimentos
formais:
I – elaboração do planejamento estratégico prospectivo;
II – elaboração do caderno mensal de gestão;
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III – elaboração do relatório virtual fotográfico;
IV – elaboração do relatório anual.
Art. 82. O planejamento estratégico prospectivo constitui-se na reunião de todas as informações, de curto, médio e longo prazo, necessárias para a gestão do Maanaim durante o ano vindouro.
§ 1º O planejamento previsto no caput deste artigo deve ser elaborado, de forma conjunta, pela equipe colaborativa, resultando em um
arrolamento de providências que permitirá à gestão a tomada das decisões necessárias para a sua execução, no todo ou em parte.
§ 2º A prospecção de informações deve representar a busca das necessidades, identificação de problemas e demais informações de natureza geral ou específica, visando à resolução preventiva de problemas,
priorizando-se iniciativas modernas, funcionais e econômicas.
Art. 83. O relatório virtual fotográfico, sob a égide da Manutenção,
Obras, Tecnologia e Inovação, constitui-se na confecção do registro
fotográfico de quaisquer necessidades, problemas, defeitos e outros
eventos identificados no Maanaim.
§ 1º O relatório previsto no caput deste artigo visa a permitir que o
responsável pela tomada da decisão possa visualizar, com a adequada
nitidez, a dimensão do eventual problema a ser solucionado, permitindo assim mais celeridade e organização no processo de gestão local.
§ 2º O relatório vir tual fotográfico deverá ser confeccionado mensalmente e enviado ao Coordenador Geral Voluntário, via correio eletrônico.
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Art. 84. O caderno mensal de gestão constitui-se em uma compilação
de todas as informações atinentes ao funcionamento do Maanaim, durante o respectivo mês.
Parágrafo único. O relatório disposto no caput é de responsabilidade
da Administração e Recursos Humanos, sendo entregue, na forma impressa e encadernada, diretamente à Coordenação Geral Voluntária.
Art. 85. O caderno mensal de gestão deverá conter as informações
atinentes à receita e despesas, RADES, recursos humanos, além de
controle de uso de telefone, wifi e rádios HT’s.
Art. 86. O relatório anual, expressão oficial maior da prática de accountability, representa a reunião de todas as informações de natureza
administrativa e operacionais atinentes a um ano de atividades no Maanaim.
Art. 87. O relatório anual constitui-se na compilação dos relatórios
mensais, devendo ter como escopo a inscrição e o detalhamento das
informações financeiras, conforme o seguinte:
I – receitas e despesas;
II – rateio das despesas;
III – inscrições em seminários;
IV – recursos humanos;
V – economia solidária;
VI – iconografia de obras e serviços;
VII – outras informações julgadas úteis para a maximização da prática
do chamado accountability.
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Art. 88. O relatório anual deverá ser elaborado por uma das coordenações
setoriais do Maanaim, mediante indicação da Coordenação Geral Voluntária, de modo colaborativo com todas as demais coordenações setoriais.
§ 1º Para o cumprimento do estabelecido no caput, as coordenações
setoriais deverão encaminhar seus respectivos indicadores à coordenação setorial indicada para responsabilizar-se pelo relatório, permitindo, assim, a organização e lançamento no relatório anual.
§ 2º Durante o processo de compilação das informações para a construção do relatório anual, o conteúdo reunido deve ser previamente
analisado e debatido pelos membros da equipe colaborativa.
§ 3º Após a aprovação de seus termos, o relatório anual é enviado
à Diretoria Executiva da Igreja Cristã Maranata, para ampla consulta,
homenageando assim o princípio da publicidade.

Seção III
Dos Protocolos de Sustentabilidade
Art. 89. A utilização de todas as dependências do Maanaim deve ser
baseada no chamado princípio da sustentabilidade.
Parágrafo único. Para efeito de cumprimento do previsto no caput deste artigo, a sustentabilidade deve ser caracterizada pela utilização de
todos os recursos naturais de modo a obter a satisfação das necessidades atuais, sem, no entanto, comprometer o uso, gozo e fruição em
médio e longo prazo.
Art. 90. São dimensões da sustentabilidade aplicáveis ao trabalho
desenvolvido no Maanaim:
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I – espiritual;
II – ambiental;
III – econômica;
IV – social;
V – cultural.
Art. 91. Para aplicação do princípio da sustentabilidade, no âmbito do
Maanaim de Marechal Floriano - ES, são ações permanentes e continuadas:
I – gestão dos resíduos sólidos;
II – trabalho de reflorestamento;
III – reuso de água;
IV – aproveitamento de água de chuva;
V – recarga de aquífero por meio de infiltração com água de chuvas;
VI – qualidade de água;2
VII – estação de tratamento de esgoto;3
VIII – programa de educação ambiental.
Art. 92. A gestão dos resíduos sólidos, através do Programa de Gestão Ambiental, deve ser realizada conforme o disposto na Lei Federal
nº 12.305/2010, que dispõe sobre a “Política Nacional de Resíduos
Sólidos”, entre outras providências.

2N
 os termos da Portaria nº 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.
3 Conforme a Resolução nº 430, de 13/5/2011, do Conselho Nacional de Saúde/
Ministério do Meio Ambiente.
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Art. 93. O reflorestamento consiste no trabalho de regeneração, por
meio do plantio de espécies endêmicas, em áreas ou espaços do Maanaim sem cobertura vegetal.
§ 1º O reflorestamento tem como objetivos:
I – contribuir com a preservação do meio ambiente;
II – criar ambientes propícios ao desenvolvimento da fauna e da flora;
III – cumprir o princípio da sustentabilidade ambiental;
IV – criar no Maanaim ambientes agradáveis e acolhedores.
§ 2º O trabalho descrito no caput deste ar tigo deverá ser precedido
por estudos e análises feitas por profissionais especializados, permitindo assim o máximo benefício ao meio ambiente e aos usuários do
Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Art. 94. O reuso de água consiste no planejamento, efetivação e utilização de sistemas capazes de permitir que, após o devido tratamento,
a água utilizada nas atividades do Maanaim seja devidamente reaproveitada.
Parágrafo único. Os projetos, processos e atividades atinentes ao reuso de água deverão ter como base:
I – preocupação com a vida e a saúde das pessoas;
II – preocupação com a vida e a saúde dos animais e plantas;
III – aplicação do princípio da sustentabilidade;
IV – aplicação das mais modernas técnicas e processos tecnológicos,
mecânicos, químicos ou de outra natureza, por meio de:
a) contratação de profissionais e serviços técnicos especializados para
a confecção de projetos e demais etapas;
b) contratação de profissionais e serviços técnicos especializados para
a verificação contínua da qualidade da água.
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Art. 95. O aproveitamento de água de chuva consiste no planejamento
e efetivação de estruturas capazes de reaproveitar, para atividades
diversas, a água decorrente de precipitações.
Parágrafo único. A água reaproveitada, conforme o caput deste artigo,
deverá ser utilizada para fins não potáveis, de acordo com as necessidades operacionais do Maanaim.
Art. 96. A recarga de aquífero, por meio de infiltração com água de chuvas, é outra ação destinada a cumprir o princípio da sustentabilidade.
§ 1º Além do previsto no caput deste artigo, o procedimento de recarga do aquífero objetiva contribuir com a manutenção da umidade do
solo e do fluxo geral de águas do Maanaim.
§ 2º Os procedimentos necessários para a recarga de aquífero do Maanaim devem possuir caráter continuado, devendo ser realizados por
pessoal com capacitação específica.
Art. 97. A qualidade da água utilizada no Maanaim deve basear-se
nos critérios e procedimentos previstos na Portaria nº 2.914/2011, do
Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e
de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade.
§ 1º De modo a fazer cumprir o previsto no caput deste artigo, os projetos, ações e iniciativas necessárias deverão ser levados a efeito sob
a responsabilidade de pessoal técnico especializado.
§ 2º Cabe ao setor responsável observar e cumprir possíveis alterações na Portaria referenciada no caput, além de outras inovações de
natureza legal pertinentes.
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Art. 98. O tratamento dos efluentes deverá ser realizado por meio de
estação de tratamento de esgoto.
§ 1º A estação de tratamento de esgoto deverá funcionar sob as diretrizes, regras e critérios previstos na Resolução nº 430/2001, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
§ 2º Cabe ao setor responsável observar e cumprir possíveis alterações na Resolução referenciada no parágrafo anterior, além de outras
inovações de natureza legal pertinentes.
Art. 99. O Programa de Educação Ambiental consiste no conjunto de
cursos, seminários, palestras e outras iniciativas pedagógicas necessárias para que os colaboradores, voluntários e usuários em geral do
Maanaim sejam devidamente conscientizados sobre a preservação de
todo o ecossistema que compõe o Maanaim.
Parágrafo único. As ações previstas no caput deste artigo devem possuir caráter continuado, devendo ser planejadas e executadas por colaboradores e voluntários devidamente habilitados.

CAPÍTULO VI
DA GESTÃO CONTRATUAL
Seção I
Dos Procedimentos de Gestão Contratual
Art. 100. Toda a contratação de serviços, bem como a aquisição de
materiais, bens e equipamentos que sejam consideradas de caráter
continuado ou descontinuado deverão ser necessariamente precedidos
da existência válida do instrumento contratual ou convenial adequado.
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Art. 101. O chamado “ciclo logístico contratual” envolve todas as providências necessárias para uma completa execução contratual, desde
sua gênese, até o completo exaurimento da relação contratual.
Art. 102. O ciclo logístico contratual se inicia com o pedido de aquisição do bem ou produto, ou do serviço, o qual deve ser dirigido à Coordenação Voluntária, acompanhado de necessária justificativa.
Parágrafo único. A justificativa deve explicitar os motivos e as razões
pelas quais a despesa é necessária, sob o prisma dos interesses e do
estrito cumprimento das normas estatutárias da Igreja Cristã Maranata.
Art. 103. Junto ao pedido e a justificativa devem ser acostados, no mínimo, três orçamentos relativos ao produto, bem ou serviço cuja aquisição é pretendida, exceto em caso devidamente justificado, conforme
dispõe o artigo 11 da Seção 3 da IS 002/2013 – ICM.
§1º Os orçamentos previstos no caput deste artigo objetivam identificar o melhor custo/benefício, envolvendo preço, prazo e qualidade,
praticados pelo mercado, de modo que o procedimento aquisitivo seja
o mais vantajoso possível.
§ 2º Para o estabelecimento da vantajosidade, conforme o estabelecido no parágrafo anterior, a coleta de preços deve restringir-se a produtos ou serviços de igual objeto, quantidade e especificações.
§ 3º Para o caso de aquisições de bens, produtos ou serviços de
maior complexidade, recomenda-se que a cotação atinja a maior amplitude possível;
§ 4º Em caso de alta necessidade ou de fornecedor exclusivo deverá
ser obedecido o rito que está estabelecido no artigo 11, da Seção 3,
da IS 002/2013 – ICM.
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Art. 104. Visando o resguardo da legislação e do patrimônio da Igreja
Cristã Maranata, todos os pedidos de contratações deverão ser precedidos de pesquisa de regularidade fiscal das respectivas empresas.
§ 1º Para o cumprimento ao disposto no caput deste artigo, o pedido
de contratação deverá ser, também, acompanhado das certidões de
regularidade fiscal com a União, Estado e respectivo Município, bem
como a verificação do CNAE no cartão CNPJ se está condizente com o
produto ou serviço que está sendo adquirido.
§ 2º As certidões citadas no parágrafo anterior deverão ser obtidas
nos respectivos sítios eletrônicos da Secretaria da Receita Federal,
Estado ou Município.
§ 3º Nos contratos de prestação de serviço deverá ser feita uma
consulta prévia ao setor de INSS e de Contabilidade da Igreja Cristã
Maranata, a fim de verificar possíveis retenções de tributos na emissão
da nota fiscal.
§ 4º Tratando-se de microempreendedor individual, a comprovação de
regularidade fiscal dar-se-á mediante a apresentação do comprovante
de pagamento do imposto previdenciário e sua respectiva nota fiscal.
Art. 105. Após o encaminhamento do pedido, devidamente instruído,
caberá à Coordenação Voluntária os procedimentos de análise e efetivação, ou não, da contratação.
Parágrafo único. Tomada a decisão pela contratação, serão tomados
os procedimentos necessários para a subscrição do necessário instrumento contratual, pela Secretaria da Coordenação com apoio da
assessoria jurídica.
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Art. 106. Emitida a nota fiscal, caberá ao gestor do respectivo contrato
providenciar o “ateste”.
Parágrafo único. O “ateste” é o procedimento pelo qual o responsável
afirma que o serviço, bem ou produto, foi concluído ou entregue, conforme as disposições contratuais previamente estabelecidas, permitindo assim a liquidação da despesa.
Art. 107. O “ateste” da despesa será realizado por meio dos tradicionais “carimbos”, ou por meio de mensagem eletrônica encaminhada
ao responsável pelo CLOG, com os seguintes dizeres:
I – Atesto, para os devidos fins, que os serviços descritos nesta nota
fiscal foram prestados conforme as disposições contratuais;
II – Atesto que os produtos/bem/equipamentos constantes nesta nota
fiscal foram entregues conforme as disposições contratuais.
Ar t. 108. Caso o ser viço, bem ou produto tenha sido realizado ou
entregue fora das especificações contratuais, o gestor não poderá
“atestar”, devendo então, tomar as providências decorrentes.
Art. 109. O CLOG poderá também enviar a cópia escaneada da nota
fiscal ao gestor para o “ateste” eletrônico.
Art. 110. Após o “ateste” da despesa subscrito pelo gestor do convênio ou contrato, o responsável pelo CLOG encaminhará toda a documentação à Diretoria de Controladoria e Finanças da Igreja Cristã
Maranata, com pedido de pagamento.
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Parágrafo único. Antes de remeter a documentação conforme o previsto no caput deste artigo, o responsável pelo CLOG deverá observar e
providenciar o seguinte:
I – vigência do convênio ou contrato;
II – se o “ateste” da despesa, assinado pelo gestor, condiz com o objeto conveniado ou contratado;
III – o valor pago em relação ao valor conveniado/contratado;
IV – conferir, através da web, se a pessoa jurídica, física, ou ainda
microempreendedor individual está em dia com a contribuição dos impostos obrigatórios, através da expedição das devidas certidões negativas comprobatórias e verificação do CNAE se está de acordo com o
serviço, bem ou produto adquirido.
Art. 111. Caberá também ao responsável pelo CLOG manifestar-se,
através de declaração formal, em formulário padrão, se a pessoa jurídica, física ou microempreendedor individual possuem restrições para
contratação pela Igreja Cristã Maranata.

Seção II
Do Gestor
Art. 112 Todos os contratos, convênios e instrumentos congêneres
celebrados com participação do Maanaim deverão ser objeto de nomeação do respectivo gestor pela Coordenação Voluntária do Maanaim,
através de proposição da Secretaria da Coordenação.
§ 1º A nomeação prevista no caput deste artigo deverá ser efetivada
imediatamente após a subscrição do contrato ou do Convênio.
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§ 2º Procedimento idêntico deverá ser tomado em relação aos
contratos em vigor, cujos gestores deverão ser nomeados, no prazo de até cinco dias, conforme Instrução de Ser viço em vigor no
Maanaim.
Art. 113. A nomeação ou dispensa do encargo de gestor é ato privativo
da Coordenação Geral Voluntária do Maanaim.
Art. 114. Caberá ao gestor, designado entre os coordenadores setoriais, as seguintes providências:
I – criar ou abrir uma pasta de trabalho para cada contrato, ou instrumento;
II – responsabilizar-se por todo o ciclo logístico de execução do respectivo instrumento,
III – controlar o prazo de vigência do instrumento contratual;
IV – fiscalizar, controlar e acompanhar, in loco se necessário, a execução dos serviços, entrega de materiais, equipamentos, bens, conforme
o caso;
V – recusar, no todo ou em parte, o recebimento de produtos, bens ou
serviços entregues fora das especificações contratadas;
VI – atestar o recebimento do bem ou produto, ou a execução total ou
parcial dos serviços contratados;
VII – manter controle atualizado dos pagamentos realizados, cuidando
para que não ocorram prejuízos a nenhuma das partes;
VIII – comunicar a Coordenação Voluntária do Maanaim, de imediato,
quaisquer ocorrências não previstas em contrato.
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Art. 115. Mensalmente, ou de forma antecedente a cada pagamento,
caberá ao respectivo gestor tomar as providências descritas no art.
110, fazendo acostar ao pedido de pagamento as certidões de regularidade fiscal e a sua regularidade quanto ao CNAE.
§ 1º Caso a pessoa jurídica ou microempreendedor individual contratado apresente problemas de regularidade fiscal e/ou o CNAE em
desacordo, caberá o gestor comunicar ao contratado acerca do óbice,
solicitando-lhe providências urgentes para regularização.
§ 2º Ocorrendo a situação descrita no parágrafo anterior, a Coordenação Voluntária também deverá ser comunicada, por e-mail.
Art. 116. Nos casos de contratos continuados, caberá, ainda, ao gestor, informar à Coordenação Voluntária, por meio de mensagem eletrônica, com antecedência de 60 dias, sobre:
I – a data de vencimento do contrato ou instrumento;
II – a necessidade de renovação, ou não, do instrumento.

Seção III
Da Elaboração, Renovação e Controle Contratual
Art. 117. Havendo necessidade de renovação do contrato, ou da celebração de novo instrumento, caberá ao gestor à tomada das providências necessárias, conforme o estabelecido nos artigos 103 e 104.
Art. 118. A preparação das minutas de contratos ou convênios, bem
como os termos aditivos, será de responsabilidade da Administração e
Recursos Humanos.
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Parágrafo único. As minutas previstas no caput deste artigo deverão
ser remetidas, por mensagem eletrônica, para prévia análise da assessoria jurídica virtual, que emitirá parecer a ser submetido, em 48
horas, à Coordenação Geral Voluntária.
Art. 119. Todos os contratos serão obrigatoriamente registrados em
livro próprio, sendo depois arquivados em meio físico e digital, por área
de interesse, na Secretaria da Coordenação Geral Voluntária.
§ 1º Além do livro de registro citado no caput deste artigo, caberá à
Administração e Recursos Humanos manter em arquivo um cadastro
geral de todos os convênios e contratos, em forma de planilha informatizada.
§ 2º A cada novo convênio ou contrato celebrado, caberá à Administração e Recursos Humanos providenciar a atualização do cadastro
de contratos e convênios, além de, concomitantemente, informar, por
e-mail, ao responsável pelo CLOG do Maanaim, para fins de controle
dos pagamentos decorrentes.
Art. 120. Todos os convênios ou contratos serão numerados em ordem crescente, fazendo referência ao respectivo ano de celebração.
Art. 121. Com o objetivo de fiscalizar, conferir e, eventualmente, corrigir procedimentos descritos neste capítulo, anualmente, a Coordenação Geral Voluntária designará auditoria interna.
Parágrafo único. Os resultados da auditoria prevista no caput deste
artigo serão objeto de relatório, que, após conferido, será objeto das
providências necessárias, com o posterior arquivamento para futuras
consultas.
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Ar t. 122. Em caso de necessidade de contratação de fornecedor por
RPA, a Secretaria da Coordenação Voluntária do Maanaim deverá
obedecer às orientações prévias da Administração Geral da Igreja Cristã Maranata, ouvindo o setor responsável com antecedência
para a consumação da contratação, de modo formal como nos demais casos.
Art. 123. Para fins de redação de minutas de convênios ou contratos
deverá ser utilizado o modelo padrão, conforme o constante na Instrução de Serviço em vigor no Maanaim.
Art. 124. As documentações obrigatórias nas fases de solicitação da
contratação e liquidação da despesa são as descritas conforme constante na Instrução de Serviço em vigor no Maanaim.
Art. 125. O check list para celebração de contratos e convênios se
encontra na Instrução de Serviço em vigor no Maanaim.

CAPÍTULO VII
DOS SEMINÁRIOS
Art. 126. Os seminários constituem-se no principal evento realizado no
âmbito do Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Parágrafo único. Para seu pleno funcionamento, de modo a atingir de
forma integral as finalidades estatutárias da Igreja Cristã Maranata, os
seminários devem obedecer ao regramento operacional e administrativo previsto neste MPA.
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Seção I
Do Voluntariado e suas Equipes
Art. 127. Todo o serviço levado a efeito pelas equipes de voluntários
é estritamente não profissionalizado, sem vínculos empregatícios ou
remuneração, baseado na fé e nos preceitos bíblicos.
Parágrafo único. Aplicam-se ao serviço voluntário as disposições contidas na Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.
Art. 128. À exceção das atividades profissionalmente executadas pelos empregados regularmente contratados pela Igreja Cristã Maranata,
atuantes no Maanaim de Marechal Floriano - ES, todas as demais tarefas e responsabilidades necessárias para a realização de seminários
são executadas por pessoas voluntárias.
Art. 129. São equipes permanentes de voluntários para a realização
dos seminários que serão responsáveis pelas tarefas respectivamente
listadas a seguir:
I – Apoio à segurança:
a) apoio à preservação do patrimônio do Maanaim;
b) apoio a eventuais necessidades de seminaristas.
II – Apoio aos templos:
a) controle de acesso aos templos dos seminaristas inscritos, de modo
que seja obedecida a ordem das inscrições, conforme a respectiva
atividade programada;
b) controle dos assentos reservados, conforme a necessidade especial do seminarista;
c) limpeza contínua dos sanitários;
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d) auxílio e apoio geral na organização dos seminaristas e demais participantes.
III – Automação, instrumentação e redes industriais:
a) projetos de automação;
b) manutenções corretivas e preventivas;
c) desenvolvimento de sistemas supervisórios;
d) programação de CLP;
e) controle de processos.
IV – Brigada de incêndio:
a) controle de validade e utilização dos equipamentos de prevenção e
combate a incêndio;
b) treinamento de voluntários, para atuação na brigada de incêndio;
c) apoio e locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais;
d) controle de fauna, relativo a animais peçonhentos ou que apresentem qualquer tipo de perigo às pessoas;
e) realização de primeiros socorros e condução de pessoas até os
consultórios médicos;
f) socorro e assistência em geral.
V – Cadastramento:
a) cadastro de visitantes;
b) impressão de crachás para seminaristas e voluntários;
c) geração de dados de inscritos.
VI – Cantinas:
a) organização e entrega de fichas;
b) apoio ao funcionamento em geral das cantinas do Maanaim.
VII – Centro de apoio a análises:
a) análises físico-químicas da água e dos alimentos;
b) monitoramento e confecção de relatórios periódicos.
VIII – Chalés e hospedagem de pessoas oriundas de outros países:
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a) recepção de seminaristas, autoridades, visitantes em geral;
b) acomodação de seminaristas, autoridades, visitantes em geral;
c) acolhimento de seminaristas, autoridades, visitantes em geral.
IX – Coleta seletiva:
a) coletar os resíduos sólidos gerados durante os seminários;
b) cumprir a normatização e os procedimentos adequados.
X – Comissão de oração:
a) aspectos espirituais dos integrantes das respectivas equipes;
b) aspectos espirituais em geral atinentes aos seminários.
XI – Comunicações, subdividindo-se em:
a) Rádio Maanaim;
b) transmissão dos seminários.
XII – Consultório médico:
a) atendimento médico inicial;
b) socorro e assistência médica em geral.
XIII – Consultório odontológico:
a) atendimento conforme programação própria;
b) socorro e assistência em geral, em casos emergenciais.
XIV – Copa, conforme atribuições descritas nos art. 63 a 68 deste
MPA, naquilo que for aplicável.
XV – COPAMES:
a) gestão do voluntariado;
b) demais responsabilidades que envolvam os voluntários em atividades no Maanaim;
c) ministrar cursos de capacitação para os voluntários;
d) comunicação visual: criação e afixação de avisos e informativos diversos.
XVI – Cozinha, conforme atribuições descritas nos art. 63 a 68 deste MPA.
XVII – Elétrica:
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a) manutenção preventiva e corretiva das subestações;
b) manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais;
c) manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletroeletrônicos.
XVIII – Equipe do Presbitério:
a) apoio logístico;
b) apoio ao Conselho Presbiteral;
c) secretaria da ICM;
d) serviço de telefonista.
XIX – Farmácia conveniada:
a) controle de remédios;
b) fornecimento de remédios, sob prescrição médica.
XX – Grupo de louvor e instrumentistas:
a) louvor, durante os seminários e demais atividades espirituais no
âmbito do Maanaim;
b) instrumentos utilizados durante as atividades descritas no inciso
anterior.
XXI – Hidráulica e saneamento básico:
a) manutenção, reparos ou consertos, emergenciais ou programados,
em toda a rede hidráulica do Maanaim.
XXII – Higienização e hospedagem:
a) limpeza, higienização e conservação dos alojamentos e demais dependências do Maanaim;
b) recepção no desembarque, acomodação dos pastores, seminaristas
e demais convidados, conforme as regras do Maanaim;
c) controle sistemático do uso do crachá (na altura do peito) por todos
os seminaristas, visitantes, voluntários e participantes em geral.
XXIII – Informática:
a) suporte técnico;
b) controle de usuários.
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XXIV – Inscrição:
a) proceder às inscrições dos seminaristas;
b) imprimir e entregar os respectivos crachás aos participantes.
XXV – Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS):
a) transmitir o conteúdo dos cultos, aulas, mensagens e demais informações a seminaristas e participantes com necessidades especiais;
b) ensinar LIBRAS, na qualidade legal de segundo idioma do Brasil.
XXVI – Livraria:
a) exposição de Bíblias e obras literárias afins;
b) venda de Bíblias e obras literárias afins;
c) controle e organização do estoque.
XXVII – Manutenção geral:
a) manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos dentro
dos limites técnicos adequados;
b) manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e industriais de elétrica, mecânica, automação e refrigeração.
XXVIII – Mecânica:
a) manutenção preventiva e corretiva de motores elétricos e hidráulicos;
b) manutenção preventiva e corretiva de motobombas;
c) manutenção preventiva e corretiva de elevadores de cargas;
d) manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de cocção.
XXIX – Meio ambiente:
a) controle das condições da fauna e flora;
b) ações de preservação e sustentabilidade.
XXX – Monitores de seminários:
a) realização do culto de abertura do seminário;
b) abertura das aulas durante os seminários;
c) realização dos cultos dos voluntários.
XXXI – Museu:
a) zelar, preservar e apresentar o acervo do Maanaim.
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XXXII – Portaria:
a) recepção inicial dos seminaristas ou de quaisquer visitantes;
b) controle de acesso de veículos de qualquer natureza, ou de pessoas
a pé;
c) monitoramento eletrônico de todo o ambiente com uso constante do
sistema de videomonitoramento.
XXXIII – Projetos:
a) planejamento dos projetos responsáveis pela melhoria e/ou aperfeiçoamento do Maanaim;
b) elaboração de projetos, conforme previsto na alínea anterior;
c) desenvolvimento e implementação dos projetos no âmbito do Maanaim.
XXXIV – Recepção:
a) verificação de credenciais;
b) desembarque;
c) encaminhamento dos seminaristas aos respectivos alojamentos;
d) transporte de pertences até os locais de alojamento.
XXXV – Redes e telecomunicações:
a) manutenção e supervisão dos sistemas de telefonia;
b) manutenção e supervisão dos sistemas de rádios HT’s;
c) manutenção e supervisão do sistema de redes e wifi;
d) manutenção e supervisão do sistema de fibras óticas;
e) manutenção e supervisão do Data Center.
XXXVI – Refrigeração:
a) manutenção preventiva e corretiva de câmaras e containers frigoríficos;
b) manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado;
c) manutenção preventiva e corretiva das cantinas e refeitórios.
XXXVII – Secretaria de Coordenação Geral Voluntária:
a) assessoramento direto à Coordenação Geral Voluntária;
b) outras atividades a critério da Coordenação Geral Voluntária.
XXXVIII – Segurança do trabalho:
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a) ações de prevenção a acidentes de trabalho;
b) ações de prevenção a doenças ocupacionais;
c) proteção da integridade e da saúde física e psicológica do trabalhador.
XXXIX – Segurança patrimonial:
a) monitoramento eletrônico de todo o Maanaim, por meio do sistema
de videomonitoramento;
b) fiscalização do uso adequado de todas as dependências;
c) socorro e assistência em geral, com a tomada das providências preliminares e encaminhamentos necessários, conforme a natureza do fato.
XL – Sistemas de aquecimento:
a) manutenção preventiva e corretiva em sistemas de aquecimento de água;
b) manutenção preventiva e corretiva de aquecedores a gás GLP;
c) manutenção preventiva e corretiva de placas solares;
d) manutenção preventiva e corretiva de boilers térmicos;
e) manutenção preventiva e corretiva de caldeira a lenha.
XLI – Sonorização:
a) instalação e operação dos equipamentos de som utilizados nos templos;
b) sonorização dos demais ambientes do Maanaim, conforme a atividade programada.
XLII – Tesouraria:
a) gestão financeira das cantinas;
b) pagamentos em geral;
c) gestão financeira de receitas e despesas do Maanaim.
XLIII – Tradução de línguas estrangeiras:
a) apoio a estrangeiros;
b) traduções simultâneas de línguas estrangeiras nos templos.
XLIV – Trânsito:
a) proceder a reserva de vagas em estacionamentos;
b) proceder o controle de acesso, por meio de cancela eletrônica;
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c) organizar a entrada e saída de veículos, primando pela segurança de
pedestres, motoristas e do patrimônio do Maanaim;
d) recepcionar, direcionar e proceder o parqueamento eletrônico dos
veículos que ingressam no Maanaim;
e) realizar o socorro mecânico, em caráter preliminar, para veículos
cujos integrantes estejam se dirigindo ao Maanaim, cujo defeito ou
pane tenha ocorrido nas imediações;
f) proceder o transbordo, até ao Maanaim, de passageiros cujos veículos atendam às condições da alínea “e” deste inciso.
XLV – Transporte:
a) transportar pessoas, produtos ou afins a serviço ou de interesse do
Maanaim;
b) atuar nos demais procedimentos logísticos por meio do uso de veículos automotores;
c) providenciar a assistência em geral, em caráter emergencial, aos seminaristas, conforme a necessidade apresentada durante o seminário
ou evento no Maanaim.

Seção II
Da Portaria
Art. 130. A portaria é o setor responsável pelo primeiro contato receptivo com os seminaristas, pastores e integrantes diversos da Igreja Cristã Maranata, bem como com outras autoridades eclesiásticas,
políticas, civis, militares e demais visitantes previamente agendados.
§ 1º Na portaria são tomadas as primeiras providências de recepção,
tais como:
I – identificação;
II – orientação sobre o cadastramento;
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III – localização e orientação acerca do local do estacionamento de
veículos de passeio e ônibus;
IV – demais informações consideradas necessárias para o ingresso ao
perímetro do Maanaim.
§ 2º Na portaria, dar-se-á especial atenção aos seminaristas e visitantes ainda não conhecedores da rotina de procedimentos necessários
para a realização dos seminários.
Art. 131. A identificação das caravanas de seminaristas, oriundos de
Igrejas de todo o Brasil e exterior e demais participantes previamente
cadastrados, ocorrerá mediante as informações antecipadamente recebidas pelo Maanaim de Marechal Floriano - ES.
§ 1º O procedimento constante no caput deste artigo dar-se-á por meio
do setor de inscrição da Igreja Cristã Maranata.
§ 2º De posse dos relatórios citados no caput deste artigo, os voluntários atuantes na portaria farão os procedimentos de primeira recepção, identificação e encaminhamento das pessoas para os respectivos
locais de permanência.

Seção III
Do Cadastramento
Art. 132. No setor de cadastramento, dar-se-ão a inscrição e identificação dos seminaristas e visitantes que por algum motivo não tenham
sido inseridos nas listas previamente recebidas pelo Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Parágrafo único. Serão cadastrados em todos os eventos realizados
neste Maanaim, na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente,
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todos os participantes menores de idade, ficando a relação com a documentação pertinente à disposição na administração.
Art. 133. É no setor de cadastramento que são providenciados os
crachás de identificação que deverão ser utilizados por todos os seminaristas, visitantes e demais pessoas que por algum motivo se façam
presentes nas dependências do Maanaim.
§ 1º O crachá citado no caput deste artigo conterá as informações
necessárias para a plena identificação da pessoa, tais como:
I – nome completo;
II – período a ser cursado no seminário (para membros);
III – localização do dormitório.
§ 2º O uso do crachá é obrigatório durante toda a permanência no
Maanaim e tem como objetivo facilitar a realização de todos os procedimentos para recepção, atendimento e auxílio aos seminaristas e
visitantes diversos.
Art. 134. Ato contínuo ao ingresso dos seminaristas, visitantes e pastores: serão realizados os procedimentos de recepção, desembarque dos
ônibus, e direcionamento das pessoas embarcadas em veículos e a pé.

Seção IV
Do Desembarque
Art. 135. Os seminaristas embarcados em ônibus, oriundos de caravanas de Igrejas de todo o Brasil, serão recebidos por grupos de voluntários devidamente identificados pelo uso de coletes.
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§ 1º Imediatamente após o estacionamento do ônibus, são providências que deverão ser tomadas pelos voluntários:
I – rápida saudação de boas-vindas e fornecimento de primeiras orientações;
II – auxílio no desembarque, especialmente de idosos, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais;
III – retirada organizada e cuidadosa das malas, bolsas e pertences
pessoais;
IV – auxílio no transporte de malas, bolsas e pertences pessoais, especialmente para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais;
V – informações sobre a localização de estadia;
VI – outras informações gerais, consideradas necessárias ao momento.
§ 2º Todos os procedimentos constantes neste artigo deverão ser tomados de forma organizada, educada e gentil, entretanto, com a devida celeridade, visando a não interrupção do contínuo fluxo de chegada
e saída das pessoas.
Art. 136. Ato contínuo ao desembarque: os motoristas dos respectivos ônibus deverão ser orientados quanto aos locais para manobra,
estacionamento e permanência, ou não, dos veículos pesados nas dependências do Maanaim.
Art. 137. Os seminaristas embarcados em veículos deverão ser recebidos e orientados quanto ao local de estacionamento.
Parágrafo único. Além do procedimento descrito no caput, a equipe
de voluntários do desembarque deverá prestar as demais informações
necessárias para o correto estacionamento do respectivo veículo e o
local de permanência, individual ou familiar.
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Seção V
Dos Alojamentos
Art. 138. A localização dos seminaristas em seus respectivos alojamentos, ou locais diversos de repouso, é definida por ocasião da inscrição.
Parágrafo único. Os critérios para alocação dos seminaristas, pastores, visitantes e público em geral são definidos conforme estabelecidos pela Coordenação Geral Voluntária do Maanaim.
Art. 139. Definido o local de repouso e encerrados os procedimentos
de recepção, caberá ao seminarista, dirigir-se ao respectivo alojamento
ou ao ambiente previamente estabelecido.
Parágrafo único. Visando a permitir o controle, o auxílio e a devida
assistência a todos os seminaristas, é proibida a substituição não autorizada do local de estadia.
Art. 140. No alojamento, ou em outro ambiente designado, caberá ao
seminarista ou visitante, cumprir integralmente às normas estabelecidas pelo Maanaim de Marechal Floriano - ES.
Art. 141. São normas de estadia e permanência de observância obrigatória a todo seminarista ou visitante usuário dos alojamentos:
I – uso da cama conforme numeração constante no crachá;
II – respeito aos horários das atividades programadas;
III – respeito ao silêncio noturno;
IV – uso de roupas adequadas;
V – não ingestão de alimentos;
VI – não proceder a qualquer tipo de comercialização;
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VII – plena observância das recomendações oriundas dos voluntários
responsáveis.

Seção VI
Da Alimentação
Art. 142. Toda a alimentação fornecida pelo Maanaim de Marechal
Floriano - ES aos seminaristas, pastores e visitantes é preparada mediante trabalho voluntário.
Art. 143. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, deverão ser
observadas todas as normas sanitárias, bem como procedimentos de
higiene e saúde necessários ao preparo e fornecimento da alimentação.
Art. 144. Definido o cardápio, uma equipe de voluntários deverá atuar,
de modo prévio, no descasque de legumes, frutas, e preparo preliminar
necessário dos alimentos.
Art. 145. A alimentação nos seminários do Maanaim de Marechal Floriano - ES é fornecida em quatro momentos distintos:
I – café da manhã;
II – almoço;
III – café vespertino;
IV – jantar.
Art. 146. Para o preparo do café da manhã, a equipe de voluntários
deve iniciar suas atividades cerca de uma hora antes do horário definido para a alimentação dos participantes.
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§ 1º Preparado o desjejum, a bebida fornecida será transportada por
meio de dutos até o carrinho de fornecimento, o qual ficará estacionado em local estrategicamente definido, facilitando assim à circulação
e o fluxo das pessoas.
§ 2º Os demais alimentos, tais como pão, manteiga, entre outros, deverão ser previamente preparados, de modo que possam ser entregues
já em condições de consumo aos seminaristas e visitantes.
§ 3º Terminada a respectiva atividade, homens e mulheres circularão
por locais diferentes, tendo cada grupo seu local para a formação da
fila e fornecimento do alimento.
§ 4º Formada a fila, e estando as bebidas e os alimentos previamente
preparados e posicionados, os voluntários atuarão na entrega das bandejas e no fornecimento dos respectivos alimentos.
Art. 147. Os procedimentos para o fornecimento do almoço e do jantar
deverão ser bem semelhantes aos do café da manhã, resguardandose, entretanto, eventuais providências remanescentes em razão das
diferenças de quantitativos e demais particularidades.
Art. 148. Todos os procedimentos descritos neste MPA, relativos ao
fornecimento de alimentação aos seminaristas, deverão primar pelos
seguintes aspectos:
I – estrita observância das regras de limpeza e asseio;
II – organização e rapidez no fornecimento;
III – tratamento cortês;
IV – orientação, especialmente aos visitantes e seminaristas matriculados nos períodos iniciais.
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Art. 149. Encerrado o período da respectiva etapa de alimentação,
quer seja café da manhã, almoço, café vespertino ou jantar, os voluntários previamente designados deverão dar início imediato aos procedimentos de limpeza dos utensílios e do ambiente, recolhimento de resíduos sólidos, além das demais medidas necessárias para o reinício do
ciclo de atendimento aos participantes do seminário.

Seção VII
Da Segurança
Art. 150. Os procedimentos de segurança têm início na portaria, com a
identificação dos seminaristas, pastores, autoridades, além de visitantes.
Art. 151. Procedida a identificação inicial, estando o grupo de seminaristas já previamente cadastrado e identificado, o veículo é encaminhado ao local de desembarque, de modo que possam ser realizados os
procedimentos de recepção já relatados neste MPA.
Parágrafo único. Sendo necessário algum procedimento de identificação, inicial ou complementar, o seminarista ou visitante será encaminhado ao setor de cadastramento, permitindo assim a tomada das
providências necessárias.
Art. 152. A equipe de voluntários responsáveis pela segurança deverá receber treinamento adequado, além de equipamentos de uso civil
permitido, se necessário.
Art. 153. Disponibilizar-se-ão aos voluntários da equipe de segurança
aparelhos de rádio tipo hand talk, apenas para comunicação interna,
relativa aos assuntos oriundos das atividades do seminário.
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Art. 154. A equipe de voluntários da segurança restringirá sua atuação
aos assuntos eminentemente não policiais, tais como:
I – acompanhamento e verificação, em tempo real, do sistema de CFTV
instalado na portaria do Maanaim de Marechal Floriano - ES;
II – fornecimento de informações;
III – ronda e vistoria ininterrupta, in loco, de todas as dependências do
Maanaim;
IV – fornecimento de informações, atendimento aos seminaristas, bem
como demais providências necessárias, conforme o caso concreto.
Ar t. 155. É terminantemente proibida aos integrantes da equipe de
segurança, durante as atividades voluntárias nos seminários, a utilização, o por te, a posse ou uso de arma de fogo ou qualquer outro
instrumento letal, ou não letal, em nome do Maanaim de Marechal
Floriano - ES.
Ar t. 156. Caso haja a constatação de qualquer conduta ou ocorrência que, em tese, possa configurar crime ou contravenção penal,
caberá ao responsável pela equipe de voluntários de segurança comunicar, de forma imediata, à Coordenação Geral Voluntária, ou ao
responsável, permitindo assim a tomada das providências legais
necessárias.
Parágrafo único. Havendo a incidência conforme o disposto no caput,
o responsável deverá acionar as autoridades policiais, e, também, médicas, conforme a natureza do caso, cuidando para que todos os procedimentos legais adequados sejam tomados.
Art. 157. São deveres dos voluntários da equipe de segurança:
I – tratar a todos com gentileza e urbanidade;
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II – não utilizar violência, seja física ou verbal;
III – orientar com paciência todos os seminaristas;
IV – agir de modo proativo a quaisquer problemas;
V – observar, de modo atento, eventual ocorrência de qualquer anormalidade, seja nas dependências internas, ou externas do Maanaim;
VI – comunicar à Coordenação, ou ao responsável, acerca de qualquer
incidência irregular;
VII – cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos da Igreja Cristã
Maranata e do Maanaim de Marechal Floriano - ES.

Seção VIII
Das Cantinas – Economia Solidária
Art. 158. O Maanaim dispõe de cantinas que visam o fornecimento de
alimentos diversos, com qualidade, a todos os seminaristas e visitantes em geral, na forma de economia solidária.
Art. 159. Independentemente do microempreendedor individual atuante, o Maanaim possui um rol de cantinas consideradas fixas, cujos produtos ou alimentos devem ser oferecidos a cada seminário ou evento.
Parágrafo único. São cantinas consideradas com local fixo no Maanaim:
I – açaiteria;
II – cafeteria;
III – cachorro-quente;
IV – caldo de cana;
V – cantina central;
VI – cantina dos salgados;
VII – creperia;
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VIII – churrascaria;
IX – churrasquinho no espeto;
X – fazendinha;
XI – pizzaria;
XII – sorveteria.
Art. 160. Para participar do processo de seleção, visando a fornecer
produtos ou alimentos no Maanaim, o interessado deverá preencher
formulário próprio, solicitando à Coordenação Geral Voluntária sua inscrição como cantineiro do Maanaim.
Parágrafo único. São critérios para a seleção de cantineiros do Maanaim:
I – ser membro ativo da Igreja Cristã Maranata;
II – ser voluntário atuante no Maanaim;
III – ser microempreendedor individual, devidamente quite com suas
obrigações legais.
IV – não oferecer produto idêntico, ou que concorra, com outros cantineiros já devidamente instalados no Maanaim;
V – submeter-se às mesmas regras de limpeza, asseio, manuseio e
conservação de alimentos observadas na cozinha do Maanaim;
VI – possuir alvará sanitário ou declaração de isenção expedidos pela
Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 161. Caso a inscrição seja aprovada pela Coordenação Geral Voluntária, o microempreendedor individual terá o local de sua cantina
designado, passando a submeter-se às regras de funcionamento próprio do Maanaim.
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Art. 162. Não será devido aluguel em razão da utilização das dependências do Maanaim, mas sim uma taxa de administração e manutenção,
na ordem de 8 a 15% do valor bruto arrecadado pela respectiva cantina.
Parágrafo único. À Coordenação Geral Voluntária caberá estipular,
quando necessário, os valores percentuais da taxa de administração e
manutenção.
Art. 163. Para a aquisição dos produtos nas cantinas, não deve haver
nenhum tipo de troca monetária entre as cantinas e os seminaristas,
sendo um dos seguintes procedimentos ser adotado:
I – o seminarista ou consumidor adquire a quantidade desejada de fichas
nos caixas previamente instalados nas dependências do Maanaim;
II – a aquisição do produto na cantina escolhida ocorre mediante a entrega da respectiva ficha, correspondente ao valor cobrado.
Art. 164. Ao final do seminário, ou evento, o responsável pela cantina
deverá dirigir-se à tesouraria, munido de todas as fichas arrecadadas,
para a realização do balanço de produtos fornecidos.
Art. 165. Para efeito dos procedimentos de controle e contabilização
dos produtos/alimentos fornecidos no Maanaim, deverá ser feita uma
distinção entre os cantineiros, relativamente à natureza de suas vendas.
§ 1º Dois são os tipos de produtos/alimentos fornecidos pelos cantineiros atuantes no Maanaim:
I – produtos/alimentos contabilizáveis;
II – produtos/alimentos não contabilizáveis.
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§ 2º Produtos/alimentos contabilizáveis caracterizam-se, essencialmente, por aqueles que podem ser quantificados, como doces diversos, salgados fritos ou assados, entre outros similares.
§ 3º Produtos/alimentos não contabilizáveis caracterizam-se pela impossibilidade de quantificação numérica, para efeito de controle do
Maanaim, tais como bebidas não alcoólicas diversas, carnes servidas
em porções ou espetos, entre outros similares.
Art. 166. Para o controle dos produtos/alimentos contabilizáveis, o fornecimento deverá ser precedido de um controle dos produtos trazidos pelo
cantineiro, mediante formulário oferecido pela Tesouraria do Maanaim.
§ 1º O formulário citado no caput deverá ser preenchido antes do início
do fornecimento, computando todos os produtos trazidos, permitindo,
assim, ao final do seminário, o controle quantitativo de todos os produtos/alimentos efetivamente ofertados pela respectiva cantina.
§ 2º O ressarcimento monetário ao respectivo cantineiro é resultado
de seu volume de produtos consumidos.
§ 3º O volume de vendas é a diferença entre o quantitativo inicial verificado, conforme o registrado no formulário, e a quantidade de produtos
remanescentes, mediante contagem ao final do seminário ou evento.
Art. 167. Para os produtos/alimentos classificados como não contabilizáveis, não haverá o preenchimento de nenhum tipo de formulário de
entrada ou de controle, sendo o ressarcimento monetário ao respectivo cantineiro realizado mediante a contagem das fichas apresentadas
pelos fornecedores, no ato da prestação de contas.
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Art. 168. No ato do ressarcimento monetário, depois de concluída a
prestação de contas, o respectivo cantineiro deverá apresentar cópia
atualizada do comprovante de quitação com suas obrigações tributárias e trabalhistas.
Parágrafo único. Em caso do não cumprimento ao disposto no caput
deste artigo, caberá à Tesouraria da Igreja Cristã Maranata não proceder
nenhum ressarcimento monetário em favor do cantineiro inadimplente e
providenciar a devida comunicação a Coordenação Geral Voluntária.
Art. 169. No primeiro dia útil após o seminário ou evento, procedidos
todos os ressarcimentos e pagamentos diversos, caberá à Tesouraria
depositar, na conta bancária da Igreja Cristã Maranata, o saldo remanescente, oriundo das vendas de produtos/alimentos realizadas no
Maanaim.

Seção IX
Das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
Art. 170. Toda a estrutura física e de pessoal do Maanaim deverá
possuir plenas condições de integrar, auxiliar e atender pessoas portadoras de necessidades especiais, sejam elas visuais, auditivas, físicas
ou intelectuais.
Art. 171. Para seu pleno atendimento, a pessoa portadora de necessidades especiais, ou o seu representante, deverá encaminhar solicitação prévia, dirigida ao setor de cadastro, descrevendo qual o tipo
de auxílio especial necessitará para a participação no seminário ou
evento no Maanaim.
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§ 1º Recebida a solicitação e confirmada a inscrição, o setor de cadastro transmitirá aos demais setores qual a informação, para prévio
conhecimento e providências.
§ 2º O setor de hospedagem providenciará o local que melhor atenda
ao requerente, de acordo com suas necessidades especiais.
§ 3º Durante os seminários, ou eventos, a pessoa com essas necessidades será acomodada em assentos ou lugares especiais, de maneira
que lhe seja permitido assistir ou participar das atividades de modo
confortável e com pleno respeito à sua dignidade.
§ 4º A equipe de bombeiros fará o transporte e acompanhamento dessas pessoas, garantindo-lhe plena acessibilidade, desde sua chegada
até a sua acomodação no veículo correspondente para saída do Maanaim.

CAPÍTULO VIII
DO EMPREGO DAS TECNOLOGIAS E DOS RECURSOS
TÉCNICOS E NATURAIS DO MAANAIM
Seção I
Do Emprego das Tecnologias
Art. 172. Para as atividades administrativas e operacionais do Maanaim dar-se-á preferência, ao invés de controles manuscritos, ou considerados tradicionais, as tecnologias e sistemas variados que não
demandem a escrita.
§ 1º O emprego das tecnologias e sistemas citados no caput deste
artigo deverá possuir caráter constante e continuado, com ênfase na
pesquisa e na inovação.
§ 2º São sistemas e tecnologias utilizados no Maanaim:
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I – sistema de automação e controle, servindo para:
a) controle remoto de portões, bebedouros, refrigeradores, maquinários e eletrônicos diversos;
b) maximização do “tempo resposta”, caso seja necessário;
c) aumento e controle da eficiência.
II – Sistema de CFTV, servindo para:
a) visualização de todas as dependências, habitadas, ou não, do
Maanaim;
b) maximização da segurança;
c) controle de acesso e permanência de pessoas e veículos;
d) maximização do “tempo resposta”, caso seja necessário.
III – Transmissões via satélite, servindo para:
a) transmissão on-line de cultos e eventos para diversos locais ao mesmo tempo;
b) redução de custos;
c) maximização da amplitude e eficiência na comunicação.
IV – Controle eletrônico de acesso, servindo para:
a) controle de acesso e permanência;
b) maximização da segurança.
V – Sistema de backups, servindo para:
a) preservação e arquivo de informações;
b) proteção de projetos e outros ativos imateriais com valor financeiro
elevado.
VI – Data center, servindo para:
a) funcionamento adequado e proteção de servidores e outros hardwares;
b) funcionamento adequado e proteção de softwares diversos.
VII – Emprego de fibra ótica, servindo para:
a) condução de dados e outros elementos de tecnologia digital, com
eficiência e celeridade.
VII – Sistema de central telefônica (PABX) digital, servindo para:
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a) aumento da eficiência;
b) diminuição dos custos;
c) celeridade decisória.
IX – Controle de acesso de seminaristas via RADES, servindo para:
a) aumento da eficiência;
b) maximização do controle;
c) maximização do “tempo resposta”, caso seja necessário.

Seção II
Dos Recursos Técnicos
Art. 173. A principal fonte de energia elétrica utilizada no Maanaim é
a concessionária local, sendo a medição baseada em fornecimento de
“média tensão”.
§ 1º O sistema elétrico existente no Maanaim deve seguir, de forma
estrita, as normas atinentes, em especial:
I – Norma Regulamentadora nº 10 (Ministério do Trabalho), que trata da
segurança em instalações e serviços em eletricidade;
II – NBR nº 5.419, que trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
III – NBR nº 5.410, que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão.
§ 2º Para o cumprimento ao disposto no caput deste artigo, recomenda-se o constante acompanhamento da mudança e aperfeiçoamento
das normas técnicas aplicáveis, além da legislação em geral.
Art. 174. A geração de energia elétrica complementar, quando necessária, deverá ser feita por intermédio de geradores.
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Parágrafo único. Os geradores de energia elétrica deverão ser utilizados em regime de:
I – emergência, na ausência do fornecimento da concessionária;
II – nos horários cuja tarifa seja mais cara, em razão da tarifação horosazonal.
Art. 175. A tarifação horo-sazonal permite que a concessionária diferencie o preço das tarifas cobradas, em razão de diferentes horários
do dia – maior ou menor consumo –, e períodos do ano – períodos de
seca ou úmidos.
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo, visando
a maior economicidade e eficiência nos gastos, são providências de
natureza contínua:
I – gerenciamento on-line das grandezas elétricas, feito por equipamento instalado no medidor da concessionária, de modo a consultar e
monitorar as informações sobre o consumo de energia elétrica através
da internet;
II – busca por novas fontes de energias renováveis;
III – controle de perdas e desperdícios de água e energia.
Art. 176. São também sistemas existentes no Maanaim:
I – híbrido de aquecimento de água para banho, sendo compartilhados
os sistemas a gás, lenha e solar;
II – proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
III – radiocomunicação com repetidoras e HTs (handie talkie);
IV – nobreaks inteligentes, capazes de manter a energia ininterrupta
nos templos;
V – controlador lógico programável (CLP), utilizado para:
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a) funções de controle;
b) controle de processos.
VI – Torre autoportante de telecomunicações.

Seção III
Dos Recursos Hídricos
Art. 177. Para o atendimento de suas necessidades e para efeito de reserva, o Maanaim deve possuir capacidade de armazenamento de mais
de um milhão de litros de água, reservada ao consumo humano.
Parágrafo único. A reserva de água do Maanaim deverá estar distribuída de modo a atender todos os pontos de consumo, de forma eficiente
e equilibrada.
Art. 178. Visando a compatibilizar a economia de recursos financeiros,
com a utilização equilibrada e sustentável dos recursos naturais, o Maanaim deverá suprir sua maior demanda de água mediante:
I – poços artesianos;
II – nascentes;
III – aproveitamento de água da chuva;
IV – reuso de água.
Art. 179. De modo a concretizar efetivamente o disposto no artigo
anterior, deverão ser cumpridas todas as normas técnicas e de segurança para captação, distribuição e armazenamento de água.
Parágrafo único. A fim de validar o previsto no caput deste artigo,
deverão ser cumpridas as disposições da Portaria nº 2.914/2011, do
Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e
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de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade.
Art. 180. A Estação de Tratamento de Água de Reuso (ETAR) tem como
finalidade realizar os processos físico-químicos necessários para permitir o reuso da água.
Parágrafo único. A ETAR deverá funcionar de acordo com todas as normas técnicas e legais.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 181. A confraternização anual dos empregados e voluntários atuantes no Maanaim será organizada pela Administração e Recursos Humanos, segundo orientação da Coordenação Geral Voluntária.
§ 1º A confraternização prevista no caput deste artigo será precedida
de culto de ceia, sendo facultada a participação dos familiares, tanto
de empregados, quanto de pessoas voluntárias.
§ 2º A confraternização anual realizar-se-á a princípio no mês de dezembro de cada ano, cabendo à Coordenação Geral Voluntária aprovar
o calendário proposto pela Administração e Recursos Humanos.
Art. 182. Sempre que houver necessidade, caberá à Secretaria da
Coordenação solicitar providências aos órgãos competentes, visando
a obter medidas de natureza pública em relação à segurança, ao transporte rodoviário, à saúde, entre outros direitos atinentes aos seminaristas, na qualidade de cidadãos com direitos constitucionais resguardados.
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Art. 183. Caberá à Coordenação Geral Voluntária, de forma bienal, ou
quando entender-se necessário, criar grupo de trabalho responsável
pelas atualizações necessárias neste documento.
Art. 184. Caberá à Coordenação Geral Voluntária providenciar ampla
publicidade deste documento, tanto em meio impresso, quanto digital.
Ar t. 185. Para o pleno conhecimento e cumprimento deste, a Coordenação Geral Voluntária deverá promover cursos, seminários e
outras atividades de ensino, tendo como conteúdo o disposto neste
MPA.
Parágrafo único. As atividades de ensino descritas no caput deste artigo deverão contar com a participação de empregados e voluntários,
além de pastores e outros membros diretamente interessados.
Art. 186. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral
Voluntária, observado o disposto nas normas estatutárias da Igreja
Cristã Maranata.
Art. 187. Este MPA entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 188. Revogam-se as disposições em contrário.
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GLOSSÁRIO
A
Accountability – Prestação de contas.
B
Backups – (Informática) Cópia de segurança.
C
Check list – Lista de verificações.
Caput – Cabeçalho do artigo.
D
Dashboard – Painel de indicadores.
Data center – Local onde são concentrados equipamentos de informática.
F
Feedback – Realimentar.
H
Hand talk – Rádio portátil de comunicação.
N
Nobreak – Dispositivo alimentado à bateria, capaz de fornecer energia elétrica
por tempo limitado a um sistema, em caso de interrupção no fornecimento da
rede pública.
O
On-line – Conectado, direta ou remotamente, a um computador.
S
Sine qua non – (latim/locução adjetiva) Sem a qual não.
Smartphone – Telefone celular com tecnologias avançadas.
Software – Programa de computador.
T
Tag – Transponder, dispositivo para identificação e rastreamento.
Talk About – Tipo de rádio comunicador (hand talk).
W
Wifi – (inglês) Expressão popular, comunicação sem fio.
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ANEXO I
Organogramas

ORGANOGRAMA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
DO MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES
Missão do Maanaim:
“Transmitir com velocidade o ensino da doutrina revelada”.
FOCO DA GESTÃO
DO MAANAIM
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ANEXO II
Informações Técnicas
DADOS DO MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES
Capacidade para armazenamento de 2.000.000 (2.000 m³) litros de
água potável (própria para consumo humano).
30.000 litros de água mineral, utilizada nos bebedouros.
100.000 litros de reserva de capitação de água de chuva.

ORGANOGRAMA DAS EQUIPES COLABORATIVAS
DO MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES
Lema do Maanaim:
“Um ao outro ajudou, e a seu companheiro disse: Esforça-te”. Isaías 41:6

Grupo geradores diesel, capazes de gerar juntos um total de 935
kVA de potência (916 Kw).
Contrato horo-sazonal com a concessionária local de 240 Kw de
potência.
Subestação de AT com 13.2 Kv e BT em 220 V e distribuídos em 4
subestações de BT.
7 transformadores abaixadores de tensão instalados e em toda a
sua extensão.
Torre de telecomunicações de 55 m de altura para comunicação em
tempo real com a sede da ICM na cidade de Vila Velha.
Malha com aproximadamente 5 Km de fibra ótica para atender todo
o parque tecnológico instalado.
Data Center moderno, com cabeamento estruturado e segurança
eletrônica.
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DADOS DO MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES
Planta de CLP, tendo automatizado plantas hidráulicas, elétricas,
fontes, cascatas, etc.
Sistema de CFTV IP com mais de 60 câmeras de alta resolução e
armazenamento em storage de 28 TB de imagens.
200 rádios de comunicação HT, repetidoras e talk about.
Transmissões via satélite e videoconferência em tempo real.
Consultório odontológico com duas salas de atendimento.
Consultório médico com 8 leitos de repouso.
Três templos com capacidade total para mais de 4.000 pessoas.
Tratamento de 100% dos resíduos sólidos.
Centro de compostagem para resíduos orgânicos.
Fábrica para café (café com leite) com capacidade de produção de
2.400 l/dia.
Sistema híbrido (solar, lenha e gás GLP) de aquecimento de água,
com capacidade de armazenamento de 40.000 litros de água
quente para banho.
Centrais de armazenamento de gás com capacidade aproximada de
5 toneladas de gás GLP.
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DADOS DO MAANAIM DE MARECHAL FLORIANO - ES
Sistema de combate a incêndio com reserva técnica de 140.000
litros de água; 24 hidrantes de parede, 1 hidrante de recalque, 14
hidrantes industriais e 1 hidrante urbano de coluna.
Estação de tratamento de esgoto capaz de atender uma cidade com
4000 habitantes, com 100% de todo o seu esgoto tratado.
Centro de Logística e Almoxarifado (CLOG) com 843,86 m².
625 vagas de estacionamento, sendo um estacionamento com o
conceito ecológico e com capacidade para 12 vagas.
Capacidade de leitos em alojamento para 3778 pessoas.
Transmissão por videoconferência e TV, além das conexões das
igrejas e transmissões pela rádio e TV Web Maanaim, com alcance
de milhares de pessoas.
Transmissões de TV em banda C, para todas Américas e parte da
Europa (INTELSAT 34), com alcance de milhões de pessoas.
Produz aproximadamente 8.000 refeições por seminário em uma
cozinha industrial de 344,56 m².
Recebe 100.000 frequentadores por ano, em média.
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Maranata! O Senhor Jesus vem!
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