
 

 

 

 

 
 

INVENTÁRIO -  ESL - ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS 
 
 
ESL ______________ SETOR__________ÁREA____________ 
 
 
O ESL – Escritório de Serviços Locais é um órgão legalmente constituído de acordo 
com a Lei 10.406 de 10/01/2002, capítulo II, artigo 53 3 seguintes, que disciplina o 
funcionamento das associações sem fins econômicos, tendo em sua estrutura de 
funcionamento o Conselho de Representantes, a Diretoria Executiva e Comitês de 
Serviços, e o Conselho Fiscal, todos disciplinados em suas funções, através de um 
Estatuto. 
É constituído pelos Grupos de A.A. para servi-los em suas necessidades e no 
relacionamento deles com a sociedade em geral na área de sua atuação e para executar 
atividades que lhes facilitem o funcionamento de forma ordenada e centralizada, 
agilizando, com isso, o intercâmbio de informações entre eles. O ESL obedece aos três 
legados do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos: recuperação, unidade e 
serviço, bem como à estrutura de serviço aprovada pela CSG. 
O ESL proporciona sempre melhores condições para o exercício da Quinta Tradição de 
modo consciente e esclarecedor e está vinculado ao Comitê de Área e, portanto, à 
Assembleia de Área. 
 
Tendo em vista as definições acima, consideraremos, para o ESL, o inventário das 
atividades tradicionais e das atividades legais. 
 
INVENTÁRIO TRADICIONAL 
 
1) Os servidores do ESL respeitam as decisões de sua consciência coletiva no 

atendimento aos grupos? 
 

2) As decisões importantes, sempre que se fizerem necessárias, são levadas ao 
Conselho de Representantes? 

 
3) No cumprimento da Quinta Tradição, o ESL mantém uma caixa postal, 

telefone, computador, e-mail e plantão de atendimento para receber, distribuir 
e acompanhar as chamadas de Décimo Segundo Passo? 

 
4) Visando o atendimento daqueles que procuram o A.A. fora do horário de 

expediente do ESL, qual a forma de atendimento que o ESL proporciona? 
 

5) O ESL mantém um cadastro atualizado dos servidores responsáveis pelo 
Grupos, Distritos e Áreas a que servem? 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
6) As informações externas e internas, de interesse dos Grupos, Distritos e 

Áreas, recebidas no ESL, são repassadas imediatamente aos interessados? 
 

7) O ESL mantém atualizados os dias, horários e endereços de reuniões dos 
Grupos, Distritos e Áreas? 

 
8) Os ESLs, como legítimos representantes e distribuidores da literatura oficial 

de A.A. e da Revista Vivência, editadas pela JUNAAB e demais itens 
aprovados pela CSG, tem mantido os Grupos a que servem sobre os itens 
disponíveis com estoque compatível? 

 
9) O ESL distribui periodicamente boletim informativo aos Grupos, conforme 

previsto no modelo para Estatuto de Escritório de Serviços locais de A.A., 
apresentado na Guia para Escritório de Serviços Locais de A.A.? 

 
10) O ESL oferece apoio legal e logístico aos servidores das Áreas, Setores e 

Distritos, de acordo com suas necessidades e nos eventos promovidos por 
estes, em conformidade com os Princípios de A.A., com a estrutura de 
serviços de A.A. e aprovados pela CSG? 

 
11) O ESL Sede atua na execução dos serviços de secretaria e tesouraria do 

Comitê de Áreas? E os demais ESLS, têm o mesmo procedimento com 
relação aos Setores e Distritos? 

 
12) O Delegado de Área tem atuado como legítimo representante do ESL na CSG? 

 
13) O ESL está bem localizado, facilitando seu acesso a todos que o procuram? 

 
14) Os membros de A.A. que fazem parte da Diretoria e dos Comitês do ESL 

prestam serviços de forma voluntária? 
 

15) Os Grupos responsáveis pelo ESL têm a devida orientação e reconhecem sua 
responsabilidade financeira diante dos compromissos financeiros do ESL? 

 
16) O ESL mantém os grupos de sua área de atuação devidamente e 

continuamente informados sobre as necessidades de contribuição para sua 
manutenção, destacando sua importância material e espiritual? 

 
17) Os grupos responsáveis pelo ESL praticam a 7ª Tradição aplicando o plano 

de contribuição aprovado pela CSG, 60%-ESL, 25%-Área, 15%-ESG enviando 
as contribuições para cada um dos órgãos de serviço? 

 
18) Caso contrário, os grupos responsáveis pelo ESL enviam o total de suas 

contribuições ao ESL para que este aplique o plano aprovado pela CSG, 60%-
ESL, 25%-Área, 15%-ESG? Neste caso o ESL cumpre o que orienta nossa  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
literatura, utilizando-se do 60% que lhe são cabíveis e enviando os demais 
valores para os respectivos órgãos de serviço? 

 
19) O ESL estimula, e oferece orientação aos membros que desejam fazer 

contribuições voluntárias? 
 
 

20) Os membros da Diretoria do ESL têm noções básicas de administração e 
contabilidade, além do conhecimento e experiência nos legados de 
recuperação, unidade e serviço, visando melhor servir no ESL? 

 
21) O ESL está organizado financeiramente para que a aquisição da literatura 

oficial de A.A. seja feita de forma a aproveitar os descontos concedidos pela 
JUNAAB?  

 
22) O ESL possui um fundo de reserva financeira compatível com suas 

despesas? 
 

23) O ESL monta stand para comercialização da literatura oficial de A.A., Revista 
Vivência e demais itens aprovados pela CSG, em eventos? 

 
24) Quais os servidores que participam com direito a voz e voto nas reuniões do 

CR – Conselho de Representantes? 
 

25) Qual a periodicidade das reuniões do CR – Conselho de Representantes? 
 
 
 
INVENTÁRIO LEGAL 
 
1) As instalações do ESL são objeto de locação comercial, mediante contrato de 

locação devidamente registrado nos órgãos competentes? 
 
2) O ESL, de acordo com sua disponibilidade financeira, mantém funcionários, 

registrados de acordo com a legislação trabalhista e remunerados de acordo 
com sua capacidade profissional? 

 
3) O ESL tem um Conselho Fiscal devidamente constituído prestando serviços 

voluntários, conforme prevê a legislação vigente no país? Seus servidores 
apresentam declaração de prestação de serviço sem remuneração e direitos 
trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 9608/98? 

 
4) O ESL possui estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas? 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
5) O CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica e seu subcódigo utilizado 

pelo ESL contempla o que recomenda o modelo de estatuto da Guia para 
Escritório de Serviço Locais de A.A. em seu Artigo 3º, Inc. VI - Encarregar-se 
da divulgação, venda e distribuição da Revista Vivência, da literatura aprovada 
pela Conferência de Serviços Gerais e outros materiais, mantendo estoque 
com demanda, em seu âmbito de atuação? 

 
6) O ESL verifica a regularidade da documentação pessoal dos membros 

diretores da Diretoria Executiva, conforme sugere a “Guia para Escritório de 
Serviços Locais de A.A.? ” 

 
7) O ESL possui um contabilista ou escritório contábil contratado? 
 
8) O ESL está inscrito nos órgãos públicos a seguir? 
 
a) Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
b) Secretaria do Estado da Fazenda; 
c) Prefeitura Municipal; 
d) Previdência Social. 
 
9) O ESL cumpre os seguintes requisitos legais exigidos pelos órgãos públicos, 

conforme segue? 
 

1) Municipais 
a) Inscrição cadastral; 
b) Alvará de funcionamento. 

2) Estaduais 
a) Inscrição no cadastro estadual; 
b) Autorização para emissão de nota fiscal (eletrônica ou não); 
c) Escrituração de livros fiscais; 
d) Apuração de impostos; 
e) Envio de guias de apuração de impostos; 
f) Demais obrigações acessórias. 

3) Federais 
a) Inscrição no CNPJ; 
b) Apuração mensal das contribuições e tributos; 
c) Folha de pagamento para funcionários regularmente registrados; 
d) Apuração e recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre 

a folha de pagamento; 
e) Envio de declaração de contribuições e tributos; 
f) Declaração anual de imposto de renda; 
g) Declaração de imposto de renda dos diretores, se necessário. 
h)  

 
10) O ESL possui uma Diretoria Executiva com todos os encargos sugeridos? 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

11) Estes servidores foram eleitos conforme proposto pela Guia para Escritório de 
Serviços Locais de A.A.? 

 
12) Quais os comitês que compõem o ESL? 
 
13) Os coordenadores destes comitês e demais colaboradores do ESL, foram 

escolhidos pela Diretoria Executiva e homologados pelo CR? 

 

 


