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PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA 

BISPO DA DIOCESE DE VIANA (MA) 

 

Prot. D. 04/2021 

 

DETERMINAÇÃO 
 

NOVA ORDEM ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 
 

 
Em 2019 a Diocese de Viana passou por uma auditoria com o objetivo de avaliar 

seus procedimentos financeiros, patrimoniais, controle e aplicação dos recursos. A 
referida auditoria verificou a necessidade de a Diocese implementar estruturas 
administrativas mais adequadas aos regulamentos da Receita Federal e ao Direito 
Canônico, para atender melhor às necessidades de prestação de contas e avaliação de 
desempenho. 

 Observou-se que uma gestão mais racional contribuiria para o melhor 
aproveitamento e distribuição dos recursos, uma maior transparência nas ações 
desenvolvidas, proporcionando consequentemente a sustentabilidade econômica da 
Diocese. 

 O aprimoramento da contabilidade e prestação de contas requer critérios e 
procedimentos específicos, uma vez que a Diocese caracteriza-se como pessoa jurídica 
de direito privado e por isso está obrigada a cumprir as exigências legais e fiscais 
aplicáveis a todas às pessoas jurídicas sem fins econômicos e lucrativos. 

 Nesse contexto erigimos um Escritório de Administração Institucional e 
Contábil – EAIC, com sede provisória na cidade de Santa Inês (MA), para apoiar nossas 
paróquias na sua estruturação contábil fiscal e financeira. 

 Também, em fevereiro de 2020, adotamos o Sistema Cúria Online para melhor 
subsidiar a prestação de contas de forma efetiva e transparente e padronizar o 
fornecimento das informações, amparadas com comprovantes correspondentes, que se 
fazem necessárias para os órgãos de fiscalização. 

 Ainda para melhorar a qualidade nos processos de gestão, nossa Igreja local 
constituiu e criou novos conselhos para atender e assessorar as paróquias dentro dessa 
nova ordem econômica e administrativa, com seus devidos estatutos, regimentos e 
diretórios. 

 O objetivo de todo esse esforço é que nossas práticas administrativas possam 
funcionar de forma correta, transparente e principalmente possam atender a finalidade 
da nossa missão evangelizadora. 

 
     

DETERMINO 
 
1) Extinção do Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos, nomeado aos 12 de 
agosto de 2019; 

2) Constituição do novo Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos; 

3) Criação da Equipe de Assuntos Econômicos do Conselho Presbiteral, com seu 
regimento, cuja competência é sobre atuação administrativa e contábil das paróquias e 
pessoas jurídicas sob responsabilidade do Bispo diocesano, suporte para auxiliar os 
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párocos e demais administradores em dificuldade administrativa e contábil, vigilância 
sobre gestão das paróquias e das pessoas jurídicas sob responsabilidade do Bispo 
diocesano; 

4) Criação da Equipe Diocesana de Assuntos Técnicos, com seu regimento, cuja 
competência é sobre patrimônio, novas construções e reformas; 

5) Publicação do volume “Documentação oficial, estatutos, regimentos dos 
Organismos diocesanos”. 

 
Esta determinação observe-se, cumpra-se. 

 
Dado e passado na Cúria Diocesana de Viana (MA) ao 1º de abril de 2021 

 

 
 

+ Evaldo Carvalho dos Santos, CM 
Bispo Diocesano 

 
 
Pe. Luigi Zuncheddu 
Chanceler 


