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ESTABELECE NOVA TABELA DE 

CONTRIBUIÇÕES, TAXAS E 

EMOLUMENTOS PARA A GRANDE LOJA 

MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

SÍLVIO DE PAIVA RIBEIRO, Grão-Mestre dos Maçons da Jurisdição da 

Mui RespGrande Loja Maçônica do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais e, 

CONSIDERANDO que o último reajuste nos preços das contribuições, taxas e 

emolumentos devidos à Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará - GLMECE ocorreu em 

julho de 2013; 

CONSIDERANDO que a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, observado entre julho/2013 e dezembro/2016, foi da ordem de 28,74%, 

com repercussão direta nos custos e despesas para funcionamento da Grande Loja Maçônica do 

Estado do Ceará - GLMECE; 

CONSIDERANDO que a proposta de realinhamento dos preços das 

contribuições, taxas e emolumentos devidos à Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará - 

GLMECE foi discutida e aprovada pelos membros da Alta Administração e Veneráveis Mestres 

das Lojas da Jurisdição; 

CONSIDERANDO que o realinhamento dos preços levou em conta APENAS 

A INFLAÇÃO PASSADA, não considerando, portanto, a INFLAÇÃO PREVISTA para o 

exercício em curso (2017); 

CONSIDERANDO que o impacto nas mensalidades dos obreiros, depois de 

41 (quarenta e um) meses sem aumento, limitou-se a R$ 9,68 (nove reais e sessenta e oito 

centavos); 

CONSIDERANDO a necessidade de reajuste diferenciado na TAXA DE 

REGULARIZAÇÃO DE OBREIROS e na TAXA DE DISPENSA DE INTERSTÍCIO para  

 

 



 

 

corrigir distorções que atentam contra os interesses da GLMECE e dos próprios obreiros da 

Jurisdição; 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

I – Baixar nova tabela de contribuições, taxas e emolumentos devidos à 

Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará - GLMECE, de conformidade com os valores 

constantes do documento anexo; 

II – A presente tabela vigorará a partir do dia 1º de janeiro de 2017; 

III – Com o objetivo de não prejudicar os processos de regularização de 

obreiros em tramitação, bem como, para incentivar as Lojas da Jurisdição a empreenderem 

esforços adicionais para regularização de obreiros, EXCEPCIONALMENTE, o novo valor da 

TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE OBREIROS só vigorará a partir do dia 20 de março de 

2017;  

IV - Este Ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Dado e traçado no Gabinete do Sereníssimo Grão-Mestre, aos doze dias do mês 

de janeiro do ano dois mil e dezessete - EV

 

 

 

 
SÍLVIO DE PAIVA RIBEIRO  

Grão-Mestre 

 

 

 
JOSÉ SANTIAGO LIMA FILHO 

GrSecrGeral 

 

 


