
Plano de Trabalho da Diretoria de  
Administração e Finanças da 14ª URE /2021

“As Atividades Administrativas do Centro Espírita são as 
destinadas a atender ao seu funcionamento e manutenção, de 
forma compatível com a sua estrutura organizacional e com a 
legislação vigente, seja esta municipal, estadual ou federal.”

(FEB - Orientação ao Centro Espírita, p. 82)



Missão

 Conscientizar e orientar os Dirigentes das Casas Espíritas 

quanto à necessidade de manter a boa gestão da Casa 

Espírita;

 Prestar assessoramento em casos de necessidade, 

especialmente quanto ao atendimento dos requisitos 

estabelecidos na legislação e nas normas federativas para 

a filiação e o bom funcionamento das instituições, de 

acordo com a sua estrutura organizacional;

 Facilitar o acesso das Casas Espíritas às ferramentas 

administrativas disponíveis na FEC. 



Visão de futuro: Estabelecer-se como ponte para 

intercâmbio de informações e auxílio gerencial 

entre dirigentes e federação.

Valores: acessibilidade, transparência, eficiência, 

cooperação, acolhimento, integração.



Objetivos

 Levar aos dirigentes informações e instruções essenciais à
regularidade e ao bom funcionamento das Casas Espíritas, em acordo
com as normativas da Federação;

 Auxiliar as Casas Espíritas nas diligências necessárias para que 
tenham funcionamento regular, inclusive para fins de filiação à FEC;

 Incentivar e auxiliar na manutenção dos dados cadastrais atualizados
das Casas Espíritas perante a FEC (via sistema WebFEC);

 Ouvir sugestões e pedidos formulados pelos dirigentes, no intuito de
aprimorar a relação Federação/Casa Espírita, fazendo, caso
necessário, o devido encaminhamento ao setor competente para
interlocução;

 Auxiliar na divulgação de campanhas de boas práticas de gestão e de
incremento das arrecadações em prol do movimento espírita na área
federativa (ex.: Amigos da FEC)



Ações e Projetos

 1) Elaboração da “Cartilha do Dirigente”

 2) Mobilização pela atualização cadastral e/ou

complementação dos dados cadastrais das Casas Espíritas

e de seus integrantes no sistema WebFEC

 3) Campanha de reforço da divulgação do Projeto Amigos

da FEC

 4) Atendimento individualizado aos requerimentos de

filiação de Casas Espíritas



1) Cartilha do Dirigente

Documento escrito com a compilação das informações básicas
essenciais para que o dirigente possa utilizar como guia prático. A
Cartilha conterá informações como:

 Quais os documentos essenciais para a filiação da Casa Espírita
à FEC e para manutenção da sua regularidade;

 Links de acesso ao site da FEC, ao sistema WebFEC, aos vídeos
de tutorial sobre como utilizar o sistema, à página de
Cadastramento de contribuintes Amigos da FEC etc.

 Destaque de normas do Regimento Interno e Estatuto da FEC
cuja ciência é indispensável aos dirigentes;

 A Cartilha, uma vez elaborada, poderá ser disponibilizada via
whatsapp/email aos dirigentes, ou se possível, ficar disponível
no site da 14URE para download.



2) Mobilização de atualização e 

complementação dos dados cadastrais
Nesse projeto, será indispensável o incentivo à participação dos
dirigentes, para que tragam suas demandas e dúvidas e assim seja
feita a atualização de forma cooperada entre a URE e a Casa
Espírita.

Nesse sentido, os dirigentes serão convocados a fazer o
preenchimento/atualização da forma mais completa possível dos
dados cadastrais no sistema WebFEC.

Será ainda necessário completar os dados relativos às atividades e
aos trabalhadores de cada departamento das Casas Espíritas,
tornando mais acessível essa informação junto à FEC.

A diretoria permanecerá à disposição para auxílio caso haja
dúvidas ou dificuldades em preencher os cadastros.



3) Campanha de reforço da divulgação 

do “Amigos da FEC”

Nesta campanha serão trazidas explicações sobre o funcionamento do
projeto, inclusive com a divulgação do vídeo sobre o programa, para que
os dirigentes incentivem trabalhadores e frequentadores de suas Casas
Espíritas a contribuir, alcançando assim descontos nos valores das
anuidades das casas da 14URE.

O valor atual da anuidade é de R$ 1.045,00, valor correspondente ao
salário-mínimo vigente no ano de 2020. Cada URE tem, no valor da
anuidade, os descontos concernentes à contribuição regional de adesões
ao programa “Amigos da FEC”, que reduzem o valor da anuidade na
mesma proporção dessas adesões.

Atualmente, o valor mensal arrecadado no Programa Amigos da FEC na 14
URE é de R$811,00, o que gera um desconto atual R$ 105,00 (10%) para
cada Casa Espírita. Assim, é possível promover maior divulgação do
programa para que sejam alcançados maiores descontos.



4) Atendimento individualizado aos 

requerimentos de filiação de Casas Espíritas

A ação terá por intuito acolher as Casas Espíritas que manifestem

interesse em se filiar à FEC, trazendo orientações e auxílio para

que sejam atendidos os requisitos legais e normativos.

Atualmente, a região da 14URE tem cadastradas 62 Casas, sendo

que menos da metade delas é filiada à FEC (26).

Tendo em vista que a filiação é uma opção, é recomendável que

seja feito trabalho de divulgação sobre a importância e os

benefícios da filiação, sobretudo para a unificação do movimento

espírita, a fim de se incrementar o número de Casas filiadas.

Na medida em que surgirem novas demandas de filiação, a

diretoria fará a interlocução e auxiliará no processo, caso a caso.



“Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, 

porque todos terão interesse em conservá-las.” ALLAN KARDEC (Obras póstumas. FEB. 

Credo Espírita).

“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, 

podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará 

todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, 

trazendo o cunho da caridade cristã.” ALLAN KARDEC – (O Livro dos Médiuns, cap. XXIX, 

item 334)

“O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação 

mental na direção da Vida Superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples 

presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo 

recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe.“ EMMANUEL (Francisco Cândido 

Xavier. O Centro Espírita. Reformador. Jan. 1951. FEB).



Obrigada!

Contatos:

Ana Lídia Mello

(48) 99172-0842

administrativo@ure14sc.org.br


