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GUIA DE REGULARIZAÇÃO – CAPÍTULO 

Os processos de regularização do Capítulo e de Conselho Consultivo foram 

unificados num único pacote no SISDM. Com esta alteração, esperamos atingir os 

seguintes resultados: 

• Simplificar o processo para os Capítulos e Conselhos Consultivos, reduzindo inclusive 

os custos pela emissão da taxa bancária; 

• Otimizar o fluxo de trabalho da Secretaria do Supremo Conselho, aumentando a 

qualidade, reduzindo os erros, e reduzindo os custos; 

• Melhoria no controle da regularidade das organizações. 

Em caso de dúvidas, consulte o seu Grande Conselho ou envie um e-mail para a 

Grande Secretaria Nacional através do e-mail scdb@demolaybrasil.org.br. 

Passo a Passo de Regularização Anual 

Para agilizar o Pacote de Regularização Anual do Capítulo, tenha em mãos 

antecipadamente as seguintes informações: 

• Lista de DeMolays que serão regularizados – no mínimo 15 DeMolays. 

• Lista de Consultores a serem regularizados – no mínimo 3 Consultores, dos quais 1 

deve ser o “Presidente do Conselho Consultivo”, 1 deve ser o “Consultor do Capítulo” 

e os demais deverão ser “Consultor(es)”. 

• IMPORTANTE: Caso um ou mais Consultores ainda não tenha cadastro no SISDM, 

será necessário obter dele(s) as seguintes informações: 

 Nome Completo: 

 Data de Nascimento: 

 E-mail: 

 Telefone: (DDD) Número 

 Endereço: Rua; Número; Complemento; Bairro; Cidade; Estado; CEP 

 Dados maçônicos: Número de Cadastro, Data de Iniciação, Grau atual, Loja 

Maçônica no qual é membro e potência, foto da ID maçônica em .png ou .jpg. 

 Selecionar o Cargo: “Presidente” ou “Consultor da Organização” ou “Consultor” 
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1. Entrando no SISDM: 

a. Entrar no sisdm – www.demolaybrasil.org.br e clicar no menu “SISDM”: 

 
 

b. Preencher os campos “Usuário” e “Senha”, respectivamente com o número da 
Identidade DeMolay e a sua senha de acesso, e clicar no botão “Fazer Login”: 

 

 
 

2 . Criando e Editando o Pacote de Regularização Anual 

c. No controle lateral esquerdo, clique no link “Pacotes”, e na sequência clique em 
“Novo Pacote Capítulo”. 

i. Selecione o estado no campo “Jurisdição” e o nome do Capítulo no 
campo “Organização”, e clique no botão “Criar Pacote”. 



 
 

d. Após clicado no botão “Criar Pacote”, irá aparecer uma janela informando o 
número do Pacote criado, e basta clicar no botão “OK”: 

 

 

e. A seguir, clicar no botão “Editar Pacote”: 

 

 
 

f. Selecionar no campo “Adicionar Pacote” a opção “Regularização Anual 
(DeMolays e Consultores)” e clicar no botão “Adicionar”: 



 

 

g. Neste momento, irá aparecer a seguinte janela para a regularização: 

 

  



2. Registro do Endereço do Capítulo 

a. Clique no botão “Endereço”  

 

 

b. O endereço do Capítulo poderá ser atualizado ou não, conforme o botão “X” ou 
o botão “Atualizar”. 

 

  



 

3. Regularizando os DeMolays 

a. Clicar no botão “DeMolays”: 

 

 

b. Clique no botão “Buscar”: 

 

 

  



c. Para cada DeMolay a ser regularizado, altere manualmente a opção “Irregular” 
para “Regular”. 

i. Os DeMolays que estão na opção “Inativo” não podem ser regularizados. 
Eles somente sairão desta condição após serem “Elevados ao Grau 
DeMolay”. 

ii. Os Seniores DeMolay não aparecerão na listagem pois não podem ser 
regularizados como DeMolay Ativo. 

 

 

 
  



d. Para concluir o procedimento, clicar no botão “Incluir”: 

 

 

e. Caso 15 DeMolays não sejam regularizados, o sistema apontará a seguinte 
mensagem e não irá concluir o processo de regularização DeMolay. Obs: caso 
seu capítulo não tenha a quantidade mínima de membros é necessário solicitar 
via ticket o código de autorização para que consiga realizar o pacote`: 

 



f. Caso o processo tenha sido concluído com êxito, o sistema irá gerar a seguinte 
mensagem, e basta clicar no botão “OK”. 

 

 

  



4. Regularizando os Consultores já cadastrados no SISDM vindo de outros Capítulos, 
Priorados ou Cortes: 

a. Clicar na opção “Filiar CC” 

 

 

b. Preencher o campo “Nome” ou o campo “ID” e clicar no botão “Buscar”: 

 

 

  



c. Clicar no nome encontrado: 

 

 

d. Selecionar o cargo e clicar no botão “Incluir” 

 

 

e. Repetir os passos anteriores até filiar todos os Consultores que estão vindo de 
outras organizações filiadas. 

  



5. Cadastrando novos Consultores no SISDM 

a. Clicar no botão “Cadastro CC”: 

 

 

b. Após preencher todos os campos do formulário, apertar no botão “Incluir” 

i. Dados do formulário: "Nome Completo", "Data de Nascimento", "E-mail", 
"Telefone", "Endereço", "N.º", "Complemento", "Bairro", "Cidade", 
"Estado", "CEP", "Cargo" e Dados Maçônicos. 

 

 

c. Repetir os passos anteriores até cadastrar todos os novos Consultores. 



6. Regularizando os Consultores já cadastrados no Capítulo 

a. Clicar no botão “Consultores”: 

 

 

 

b. Para cada Consultor a ser regularizado, clique no botão incluir: 

 

  



c. Após a atualização dos dados, se for necessário, e inclusão de dados clique 
em incluir novamente: 

 

 

d. Importante observar o preenchimento dos cargos no Conselho Consultivo, 
definindo 1 membro como “Presidente do Conselho Consultivo”, 1 membro 
como “Consultor do Capítulo”, e os demais membros no cargo de “Consultor”. 

 

  



7. Últimos passos 

a. No final do processo, o sistema irá apresentar os números da regularização, 
que podem ser clicados e os registros podem ser alterados. 

 

 

b. Para sair do sistema, basta apertar o botão “X” 

 

 

  



c. Concluir o Pacote clicando no botão “Concluir” 

 

 

d. Caso esteja tudo correto, clique no botão “Sim” 

 

 

e. Estando tudo correto o sistema irá mostrar que o pacote foi concluído com 
sucesso. 

i. O sistema irá verificar se pelo menos 15 DeMolays foram regularizados e 
se pelo menos 3 Consultores foram cadastrados, com 1 “Presidente” e 1 
“Consultor do Capítulo”. 

 

 

  



8. Gerando o Boleto 

• Verificar se o seu Estado possui este recurso. 

• Há vários Estados que o pagamento é realizado por transferência bancária 
diretamente para a conta do Grande Conselho. 

 
a. Clique no menu lateral “Pacotes”, seguido de “Consultar Pacotes”. 

i. Você pode buscar o Pacote mais rapidamente preenchendo o campo 
“Pacote” ou o campo “ID” (com o seu próprio ID). 

 

 

b. Após localizar o pacote, deve abrir o mesmo e verificar o conteúdo, após clique 
no botão “Pagar” para gerar o boleto. 

 

 

  



c. Clique no botão “Pagar com Boleto”, e o boleto será gerado. 

 

 

d. Clique no botão “Abrir Boleto”. 

 

 

  



e. Ao retornar para o SISDM, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 

 

 

f. Em alguns Estados, você pode alterar o campo “Alterar Status” para “Enviado 
ao GCE” e clicar no botão “Alterar”. 

 
 

 

g. Clique no botão “OK”. 

 


	GUIA DE REGULARIZAÇÃO – CAPÍTULO
	Passo a Passo de Regularização Anual


