
 

 

PORTARIA CESB Nº 002/2020 

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 

REFERENCIAL PONTO DE EQUILÍBRIO – CURSOS VIVENCIAIS 

  
 

Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos com 

representação nacional, criada nos termos dos parágrafos XVII e XVIII do Artigo 5º da 

Constituição da República do Brasil, e do artigo 16 do Decreto 678 de 06/11/1992, e das 

leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46, representada neste ato 

por seu diretor presidente Jomateleno dos Santos Teixeira, RG 7.186.124-5, CPF 

669.582.108-91 - OMS – DF 001, que a esta subscreve, com os poderes que lhe são 

outorgados, pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética, vem editar e 

publicar a presente portaria, que entra em vigor imediatamente a partir da data de sua 

assinatura e publicação em nosso portal de internet www.elosocial.org.br 

DOS ARGUMENTOS: Todos somos sabedores que a célula master do Elo Social são seus 

Cursos Vivenciais e estes foram atualizados através de uma força tarefa montada com 

diretores do Elo Social de todo o Brasil. Estes diretores criaram os 12 (doze) eixos que 

se responsabilizaram pela revisão de cada uma das matérias. 

É chegado o momento de darmos início a essas atividades saindo do campo do 

voluntariado para o campo de atividades remuneradas e para isso se faz necessário a 

criação oficial da diretoria de cursos vivenciais através da qual obrigatoriamente teremos 

que ter um diretor coordenador de cada uma das matérias e um diretor geral do programa 

de cursos vivenciais que estará atrelado a figura do Diretor Nacional do programa 

“Referencial Ponto de Equilíbrio”. 

CONCLUSÃO: Através da presente portaria ficam criados os cargos a seguir 

relacionados: 

 

01) - Diretor Nacional do Programa “Referencial Ponto de Equilíbrio” 

02) - Diretores Coordenadores dos 13 (treze) eixos 

03) - Diretor Nacional de Cursos Vivenciais. 

 

DA REMUNERAÇÃO: Os cargos criados devem ser remunerados e a busca para os 

valores de sua remuneração está atrelada a conquista de patrocinadores que fica a cargo 

da Confederação do Elo Social Brasil. 

 

http://www.elosocial.org.br/


 

 

Clausula Única: É evidente que tornar isto realidade se faz necessário avançar com o 

projeto na fase piloto na qual cada pertenço diretor coordenador de eixo fara ministrará 

voluntariamente o primeiro dos cursos e também assumirá a responsabilidade por todos 

aqueles que irão ministra-los no futuro que só poderão fazer mediante sua aprovação, 

ficando também que a assembleia geral ira definir e aprovar os valores das 

remunerações, tanto dos dirigentes como dos prepostos. 

DA AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR OS CURSOS: Só poderão ministrar cursos 

vivenciais diretores do Elo Social que tenham sido aprovados pelo diretor do eixo 

específico e que tenham assistido a pelo menos 2 (duas) ministrações da matéria, por 

diretor já habilitado. 

DA FORMA DE REMUNERAÇÃO: As remunerações devem ser feitas através de nota 

fiscal PJ ou através de RPA, com retenção de Imposto de Renda na Fonte se for o caso. 

DAS CORDENAÇÕES ESTADUAIS: Como o projeto é nacional, existe a possibilidade 

de termos também diretores coordenadores estaduais, mas estes devem ser registrados 

pela CLT e cumprirem normalmente horário de trabalho. 

DO MATERIAL DIDÁTICO: Só os diretores coordenadores de eixo podem fazer 

qualquer tipo de alteração no material didático, sendo que estas alterações estão sujeitas 

a aprovação da Diretoria Nacional do projeto de cursos Vivenciais e devem ser 

homologadas pelo Conselho da Ordem do Mérito do Elo Social. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua aprovação e revoga todas as medidas em 

contrário. 

                                                                 São Paulo 07 de janeiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


