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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE AS CONTAS DA TESOURARIA E DOCUMENTOS DO 

EXERCÍCIO FISCAL E CONTÁBIL DE 2019 

 

O Conselho Fiscal da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, cumprindo o que 

determina o seu Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações 

financeiras e contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

compreendendo: balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração das 

mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, comprovantes de 

pagamentos e recebimentos e demais demonstrativos e notas explicativas relativas 

ao período. 

 

Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises 

realizadas nos documentos fiscais, documentos bancários e balancetes, folhas de 

pagamentos, guias de tributos, saldos de caixa e razão contábil apresentados pela 

tesouraria, de acordo com os critérios e procedimentos contábeis, tudo em 

consonância com a legislação atual. O Conselho Fiscal efetuou os exames 

considerando: a) a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas 

contábil e de controles internos da IPIB; b) a verificação dos registros e documentos 

que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) informações e 

esclarecimentos verbais do Tesoureiro e responsáveis pelo setor.  

 

O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações e o que está estampado 

na contabilidade refletem, considerando os apontamentos apresentados em relatório 

anexo, com razoável segurança os atos e fatos ocorridos no período analisado e a 

situação patrimonial e financeira da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 

31/12/2019 pelo que é de parecer favorável que a sua Assembleia Geral aprove as 

contas do exercício de 2019 levando em consideração as observações relatadas. 
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RELATÓRIO DE APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES 

 
 
No cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal relata os seguintes 

apontamentos e recomendações referentes à prestação de contas de 2019 que 

deverão ser analisados pela Assembleia Geral. Enfatizamos que as recomendações 

do Conselho Fiscal devem ser acatadas pela Diretoria da IPIB, dentro de sua 

competência, a fim de se evitar apontamentos de reincidência e de fato relevante que 

comprometam a aprovação das próximas prestações de contas.  

 

A. O Conselho Fiscal esteve reunido em São Paulo no dia 6 de março do corrente 

para concluir o exame das contas da IPIB referentes ao ano de 2019, bem como 

analisar o balanço anual e suas demonstrações contábeis. Contudo, não nos foi 

possível concluir o trabalho porque as contas estavam conciliadas e disponíveis 

apenas até o mês de julho de 2019. Com a pandemia do Covid-19 e a suspensão das 

atividades presenciais, o Conselho Fiscal seguiu fazendo suas reuniões pela 

plataforma digital Zoom, mas encontrou muita dificuldade para o recebimento da 

documentação do ano anterior, motivada em parte também pela troca do Tesoureiro 

Geral e pelos problemas havidos com o Escritório de Contabilidade que servia a igreja, 

como já é de conhecimento da Comex/AG.  

 

B. Somente no dia 9 de setembro tivemos acesso completo aos documentos dos 

meses de agosto a dezembro de 2019 que foram digitalizados pela Tesouraria após 

nosso pedido em reunião que contou com a presença do presidente da Diretoria da 

AG, Rev. João Luiz Furtado.  

 

1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 
A análise de balanço deve ser entendida dentro de suas possibilidades e 
limitações. De um lado, mais aponta problemas a serem investigados do que 
indica soluções; de outro, desde que convenientemente utilizada, pode 
transformar-se num painel de controle para a gestão. (IUDÍCIBUS, Sérgio. 
Análise de balanços. 10 ed. – 2 reimpr. São Paulo: Atlas, 2010). 
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1.1. Liquidez Corrente. Indica o quanto se dispõe em valores disponíveis ou direitos 

conversíveis em dinheiro, para saldar obrigações vencíveis no exercício seguinte. A 

fórmula é a seguinte: 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez Corrente = R$ 105.729,40 / R$ 316.038,73 =   0,33 (índice ruim). 

 

No caso da IPIB, o índice aponta para dificuldade em saldar compromissos de curto 

prazo, visto que para cada R$ 1,00 de obrigação a curto prazo, há somente R$ 0,33 

para a cobertura daquela dívida.   

De um modo geral, o Índice de Liquidez Corrente inferior a 1,00 é considerado 

desfavorável, principalmente para as atividades empresariais. Mas, não tão 

preocupante quando se trata de uma organização religiosa, pois mensalmente aufere 

receita à vista permitindo entradas constantes de dinheiro no caixa.  

Entendemos que o Índice de Liquidez Corrente não revela a sincronização entre as 

datas dos recebimentos com as datas dos pagamentos, ou seja, se os recebimentos 

ocorrerão em tempo para pagar as dívidas vincendas. 

 

1.2. Liquidez Imediata.  Revela quantos Reais terá imediatamente disponíveis para 

saldar dívidas de curto prazo. É um índice ainda mais crítico e conservador, pois 

considera somente os fatores de liquidez imediata: caixa, saldos bancários e 

aplicações financeiras. Realmente, a diferença em relação ao Índice de Liquidez 

Corrente é que agora não se considera o grupamento “Realizável a Longo Prazo”, 

pois o índice não permite conhecer a qualidade desses ativos circulantes, se são ou 

não totalmente recebíveis. Para essa análise, destacamos duas contas: 

 - Outras Contas a Receber…………....….. saldo R$ 44.266,56; 

 - Crédito a Recuperar de Fornecedores ... saldo R$ 15.929,70. 

A fórmula é a seguinte: 

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante 

Liquidez Imediata = R$ 14.307,87 / R$ 316.038,73 = 0,05 (ruim) 
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Para esse caso, salientamos a atenuante do item anterior. Entretanto, maior 

preocupação do que esse baixíssimo índice, é o déficit verificado em 2019 o qual 

precisa ser revertido. 

 

1.3. Liquidez Geral. Considera a saúde financeira de forma abrangente, avaliando a 

situação de médio e longo prazo, incluindo direitos e obrigações em um período de, 

no mínimo, doze meses. O ideal é que o resultado desse índice seja sempre maior do 

que 1,00. A fórmula é a seguinte:  

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a L. Prazo) / (Passivo Circulante + 

Exigível a L. Prazo) 

Liquidez Geral = (R$ 105.729,40+R$ 15.854,77) /(R$ 316.038,73 + 0) = 0,39 (ruim) 
 
O índice de 0,39 não é bom. Entretanto, a mesma observação quanto à preocupação 

apontada no Índice de Liquidez Corrente pode ser aplicada aqui também, haja vista 

que a entidade não possui compromissos a pagar de longo prazo. 

 

1.4. Índice de Endividamento Geral. Ele mede a proporção do endividamento em 

relação ao total do seu ativo, ou, em outras palavras, o quanto dos ativos da empresa 

estão financiados por terceiros (passivos exigíveis). É um indicador quantitativo, 

sendo que ele não determina, por si só, como está a saúde financeira da entidade. 

Contudo, quanto menor o endividamento geral, melhor. Para calculá-lo, divide-se o 

total da dívida (de curto prazo e longo prazo) pelo total do ativo. A fórmula é a seguinte:  

Índice de Endividamento Geral = ((Passivo Circulante + Exigível L. Prazo)) / (Ativo 

Total) x100 

Índice de Endividamento Geral = ((R$ 316.038,16+0) / (R$ 5.930.359,66)) x 100 = 

5,33% (ótimo) 

 

A entidade está saudável, pois apenas 5,33% do ativo total está comprometido para 

custear o total de suas dívidas. Contudo, este índice pode estar distorcido devido a 

existência de imobilizações que são, de fato, de terceiros (5 templos, 2 casas, 1 
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imóvel) no valor de R$ 1.603.820,86. Caso fossem retirados do Balanço, o índice 

aumentaria para 7,30%, que continua ótimo. 

 

1.5. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido. Expressa o percentual de 

imobilização do patrimônio social. A fórmula é a seguinte: 

Índice de Imobilização do P. Líquido = (Patrimônio Líquido/Imobilizado) x 100 

Índice de Imobilização do P. Líquido = (R$ 5.614.320,93/R$ 5.808.775,49) x 100 = 

76,75% (ótimo) 

Demonstra que apenas 23,25% do Imobilizado é financiado por capitais de terceiros. 

 

1.6. Solvência Geral. Mede a capacidade de liquidação das dívidas com todo o Ativo 

que a IPIB dispõe, inclusive Bens Permanentes (máquinas e equipamentos, móveis e 

utensílios etc.). O ideal é que o resultado desse índice seja sempre maior do que 1,00. 

Solvência Geral   = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível L. Prazo) 

Solvência Geral = R$ 5.930.359,66 / (R$ 316.038,73 + 0) = 18,64 (ótimo) 

A IPIB está absolutamente solvente! 
 

 

2. CONTAS DE RESULTADO E DOCUMENTOS FINANCEIROS 

 

2.1. Na verificação das contas de resultado, observamos a contabilização de várias 

transações sem a correta aplicação do Princípio da Competência (accrual-basis), 

como por exemplo: prestações de contas de despesas de viagem com grande 

defasagem em relação às datas das viagens o que acabou gerando um registro no 

ativo circulante do Balanço Patrimonial no valor de R$ 11.905,20 (onze mil, 

novecentos e cinco reais e vinte centavos). No mesmo caso, há o registro de R$ 

11.823,99 (onze mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) para a 

conta “adiantamento para despesas gerais”.  

 

2.2. Verificamos também o uso do cartão de crédito corporativo da IPIB (presidente, 

secretário geral, administrador geral e tesoureiro geral) para pagamento de pequenas 
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despesas pessoais que fogem da atividade principal da organização. Embora essas 

despesas tenham sido ressarcidas ao Caixa, não havendo prejuízo financeiro, a 

prática demonstra falta de controle, pois não há um manual de uso do cartão 

corporativo, e coloca em risco a imagem da própria pessoa que o utiliza.  

 

2.3. Em nossa opinião, pelo que verificamos da documentação da Tesouraria, não há 

clareza sobre o plano de contas utilizado, pois não realiza os lançamentos nos devidos 

centro de custos preferindo a opção por contas que se subdividem em vários níveis.  

 

2.4. Constatamos que há incompatibilidade no uso dos softwares de lançamento de 

receitas e despesas (financeiro, contábil e bancário). Por exemplo: nos pagamentos e 

recebimentos via remessas bancárias e importação e exportação de relatórios para a 

contabilidade, cada processo precisa ser tratado individualmente em seu próprio 

sistema, triplicando o trabalho. Há o uso preferencial pelo sistema de gestão 

administrativo-financeiro SAFIPIB, contratado junto à empresa NewCom Consultoria 

& Sistemas. Porém, há o outro sistema contábil, administrativo e de gestão (ERP), o 

CONTMATIC, da empresa Phoenix, que poderia fazer sozinho todo o trabalho 

otimizando custos e entregando resultados mais satisfatórios.  

 

2.5. Ouvimos relatos, tanto do Tesoureiro Geral quanto do funcionário da Tesouraria, 

de que tem havido instabilidade do sistema SAFIPIB e que há morosidade da empresa 

responsável no atendimento dos chamados.  

 

2.6. Verificamos que os procedimentos de aprovação de pagamentos, contas, 

reembolsos de despesas e vales (adiantamentos de salários) não estão devidamente 

formalizados, tampouco há uma descrição da rotina de trabalho e atribuições do 

Tesoureiro Geral e dos funcionários da Tesouraria.  

 

2.7. Constatamos que não há acompanhamento da inadimplência das igrejas (30 dias, 

45 dias, 60 dias e 90 dias) com relatório gerencial pelo sistema. Atualmente, a 

pesquisa precisa ser feita individualmente por igreja.  
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2.8. Verificamos que há um estoque altíssimo de inadimplência que vai de janeiro de 

2008 a 31 de dezembro de 2019, somando 5.115 (cinco mil, cento e quinze) registros. 

O controle desse estoque é feito manualmente, em planilha de Excel, o que não gera 

segurança quanto à integridade da informação.  

 

2.9. Identificamos um certo grau de complexidade nas movimentações financeiras e 

atribuições de investimentos entre a IPIB e a Pendão Real, o que causa certa confusão 

nas análises. Por exemplo: a Pendão Real possui uma verba aprovada no orçamento 

da IPIB como dotação para a execução de suas finalidades. Além dessa dotação, a 

Pendão Real recebe da IPIB por serviços prestados para a editoração do O Estandarte 

e da Vida & Caminho. Nos relatórios, essas movimentações não estão identificadas a 

não ser quando se faz o cruzamento com as contas da Pendão Real, que possui a 

sua própria tesouraria e contabilidade. Conseguimos identificar porque o Conselho 

Fiscal, a partir dessa gestão, é o mesmo. 

 

2.10.  Identificamos o não cumprimento de obrigações contábeis e tributárias nos 

prazos devidos, gerando multas e restrições no CNPJ da Igreja, conforme casos já 

tratados pela Comex/AG.  

 

3. CONTAS PATRIMONIAIS – ATIVO E PASSIVO 

 

3.1. Identificamos o valor de R$ 44.266,56 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta 

e seis reais e cinquenta e seis centavos) no Ativo Circulante – realizável a curto prazo 

(até 12 meses) como “Contas a Receber”. Todavia, nas Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis não há qualquer informação sobre a que se refere esse 

valor.  

 

3.2. Verificamos também no Ativo Circulante – realizável a curto prazo (até 12 meses) 

a anotação de crédito a recuperar de fornecedores no valor de R$ 15.929,70 (quinze 

mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Da mesma forma, nas Notas 

Explicativas não há registro sobre quem são esses fornecedores e a que se refere 

esse valor.  
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3.3. Identificamos no Ativo Não Circulante – realizável a longo prazo (superior a 365 

dias) a anotação de valores a recuperar no montante de R$ 15.854,77 (quinze mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referentes a depósitos 

judiciais. Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis não há registro sobre 

a que se refere esse valor.  

 

3.4. Constatamos no Ativo Não Circulante – Imobilizado que, com exceção dos 

imóveis “Jazigos”, “terrenos da Rua Consolação 2.121” e do “terreno do imóvel em 

Sorocaba – Bethel”, não há identificação de valores dos outros terrenos e edificações 

de forma segregada, como segue:  

a) Terreno – lote – Botucatu, SP Δ não há registro de edificação;  

b) Templo Projeto Sertão – Patos, PB Δ não há registro do terreno; 

c) Templo Projeto Sertão – Malta, PB Δ não há registro do terreno; 

d) Templo em Palmas – TO Δ não há registro do terreno; 

e) Templo em São Mamede – PB Δ não há registro do terreno; 

f) Templo em Caicó – RN Δ não há registro do terreno; 

g) Casa pastoral em Malta – PB Δ não há registro do terreno. 

A falta desses registros segregados impede a contabilização adequada e a apuração 

dos custos de depreciação, com impactos significativos na situação patrimonial e 

resultados divulgados nas demonstrações contábeis da IPIB.  

 

3.5. Verificamos que no Ativo Não Circulante – Imobilizado também consta o registro 

de “Imóveis – Valor Total”, no montante de R$ 1.760.958,50 (um milhão, setecentos e 

sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Para esse 

registro não há nenhum detalhe, nem mesmo gerencial, sobre do que se trata e onde 

estão esses imóveis, o que nos leva a afirmar que a IPIB não possui os registros 

relativos aos vários imóveis de seu patrimônio.  

 

3.6. Identificamos no Ativo Não Circulante – Imobilizado que as contas “Móveis e 

Utensílios” e “Máquinas e Equipamentos”, que juntas somam R$ 1.083.318,06 (um 

milhão, oitenta e três mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos), não estão 

suportadas por controle de Ativo Fixo (Inventário), ficando sua verificação restrita ao 

registro contábil.  
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3.7. No Passivo Circulante onde constam as obrigações que vencem no exercício 

seguinte (12 meses) verificamos que a conta “Obrigação com Terceiros” no montante 

de R$ 172.927,45 (cento e setenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e 

quarenta e cinco centavos) possui um registro de “Outras contas a pagar” no valor de 

R$ 92.249,73 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três 

centavos). Sobre esse registro não há qualquer informação nas Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis. 

 

3.8. Verificamos também que na conta “Obrigação com Terceiros” há o registro de 

ofertas internacionais para serem repassadas com os seguintes registros: “Oferta 

internacional repassar – Proj. Sertão” no valor de R$ 1.152,19 (um mil, cento e 

cinquenta e dois reais e dezenove centavos) e “Oferta internacional repassar – 

Diversos” no valor de R$ 7.899,90 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e 

noventa centavos). Não identificamos a origem dessas ofertas e não há qualquer 

informação nas Notas Explicativas.  

 

3.9. As receitas de R$ 8,447 milhões contra as despesas de R$ 8,551 milhões, 

resultaram em um déficit de R$ 104.903,02 (cento e quatro mil, novecentos e três reais 

e dois centavos). 

 

3.10. Constatamos que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis são 

insuficientes para uma compreensão dos documentos contábeis, pois nada explicam. 

Em que pese a observação, dois registros das Notas são importantes para realçar: 

a) Nota 3 – A entidade registrou aumento de receitas no percentual de 4,51% em 

relação ao ano anterior, com destaque para o aumento de receita com “Parcelamento 

recebidos” no percentual de 27,79%.  

b) Nota 4 – O déficit contábil do período deveu-se em grande parte em razão do 

aumento das “Despesas Administrativas” por conta das Multas Rescisórias do FGTS 

pagas nas dispensas de funcionários.  

Sobre esta última nota, discordamos do que foi apontado, pois verificamos que o 

responsável pelo déficit contábil foram as depreciações sobre os bens imóveis.  
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3.11. Verificamos a existência de duas rubricas contábeis genéricas de despesas com 

expressivo valor, consumindo 52% da receita total da IPIB em 2019: 

 - Outras despesas administrativas………. saldo R$ 1.608.633,61; 

 - Outras despesas gerais……………...…. saldo R$ 2.816,483,16. 

 

O uso indiscriminado dessas rubricas genéricas sugere que o Plano Geral de Contas 

não está adequado à realidade da entidade por não permitir classificar as despesas 

em contas que identifiquem sua natureza, para que permita maior clareza dos atos e 

fatos operacionais. Mesmo que as contas das despesas no “Razão” já estejam 

individualizadas e escrituradas corretamente, é o caso de se reconfigurar a 

formatação destes dois importantes relatórios contábeis:  Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado do Período - DRP 

 

3.12. Verificamos na DRP a conta “Outras Despesas Financeiras” no montante de 

R$ 33.466,75 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos). Como inexistem empréstimos e financiamentos no Balanço Patrimonial, 

esse valor só se justifica se, porventura, estiver fora do regime de competência, pois 

teria que ser liquidado antes de 31/12/2019. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

4.1. Recomendamos que a Tesouraria Geral envide todos os esforços para 

reconhecimento das receitas e despesas em geral dentro de seus respectivos 

períodos de competência (considera ocorrido o fato gerador), independentemente do 

efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. 

 

4.2. Recomendamos um procedimento formal, com regras escritas e de conhecimento 

de todos, sobre a concessão de adiantamentos, valores e natureza das despesas 

reembolsáveis e critérios e prazos para prestação de contas que, efetivamente, sejam 

cumpridos.  
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4.3. Recomendamos readequar o Plano Geral de Contas para adequá-lo ao 

Orçamento aprovado pela Comex/AG e para que seja estipulado em Centros de 

Custos.  

 

4.4. Recomendamos evitar a apropriação de despesas de natureza específica em 

contas genéricas denominadas “despesas diversas", "outras despesas", “outras 

contas a receber” etc. Recomendamos observar as orientações nos frameworks de 

contabilidade que orientam que as expressões “outras” ou “diversas” não devem ser 

superiores a 5% do valor total do grupo de contas.  

 

4.5. Recomendamos que seja estabelecido um procedimento formal, com regras 

escritas e com aceite dos usuários, sobre o uso do cartão corporativo da IPIB. 

Recomendamos também a proibição de seu uso para despesas pessoais, mesmo 

com ressarcimento imediato, para evitar risco de imagem e para preservar os 

componentes da estrutura organizacional que são autorizados a utilizar os cartões.  

 

4.6. Recomendamos que as rotinas da Tesouraria Geral e atribuições de funções 

sejam devidamente escritas como procedimento a ser cumprido, independentemente 

de quem esteja exercendo a função.  

 

4.7. Recomendamos a urgente implantação do sistema de monitoramento da 

inadimplência do repasse dos 8% das igrejas membros da federação. Recomendamos 

que esse controle leve em conta o Inad 30, Inad 45, Inad 60 e Inad 90 para um 

acompanhamento mais efetivo da gestão.  

 

4.8. Recomendamos que seja estudada pela Direção da IPIB uma medida efetiva a 

ser tomada com respeito ao estoque de inadimplência que a Tesouraria mantém em 

seus controles gerenciais que remontam a janeiro de 2008 e que, em muitos casos, 

não são reconhecidas mais por essas igrejas tendo em vista o tempo decorrido. Como, 

por decisão da Assembleia Geral não há perdão de dívidas relativas ao repasse dos 

8%, alguma ação necessita ser feita visando o possível recebimento dessas igrejas.  
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4.9. Recomendamos a identificação dos valores correspondentes a cada item do 

Imobilizado – Imóveis (edificação e terrenos), visando a adequada disposição dos 

valores nos documentos contábeis e o cálculo correto das depreciações das 

edificações.  

 

4.10. Recomendamos que após a conclusão do inventário de todos os imóveis 

(terrenos e edificações) em nome da IPIB, já em curso, seja efetuada a devida 

reclassificação contábil deste patrimônio, procedendo-se os ajustes que forem 

necessários, incluindo a segregação de valores de terrenos e edificações. Alertamos 

que a manutenção da situação atual se constitui em flagrante distorção contábil e de 

controles internos, impedindo a salvaguarda e controle adequado dos ativos.  

 

4.11. Recomendamos o inventário e a identificação dos bens que constam registrados 

como “Móveis e Utensílios” e “Máquinas e Equipamentos”, para melhor controle e 

registro patrimonial.  

 

4.12. Recomendamos que valores relativos à dotações e/ou projetos cuja exigibilidade 

não sejam imediatas (superior a 12 meses) e obrigatórias, sejam controlados 

gerencialmente e não por intermédio das contas contábeis.  

 

4.13. Recomendamos que todos os repasses sejam suportados por documentação 

hábil, idônea, e revestida de credibilidade legal e fiscal.  

 

4.14. Recomendamos que as próximas demonstrações contábeis sejam 

apresentadas pela Contabilidade levando em conta os dois anos anteriores a fim de 

que seja feita uma análise horizontal com os três períodos para que a Direção possa 

ter uma visão dinâmica de suas finanças e patrimônio.  

 

4.15. Por fim, considerando o volume das operações contábeis e financeiras da IPIB, 

os valores relativamente consideráveis envolvidos nestas operações e a necessidade 

de transparência e assertividade da documentação financeira e contábil da Igreja, 

recomendamos a contratação de auditoria independente já para o próximo exercício 

fiscal tendo em vista que as organizações detentoras de imunidade tributária “devem 
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manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 

formalidades que assegurem a respectiva exatidão” (Lei 9532/97, Art. 12, § 2º., alínea 

C). Destacamos que esse controle seria realizado amiúde e tempestivamente com os 

trabalhos técnicos de uma empresa de auditoria. Outrossim, a contratação de 

auditoria independente não exime a IPIB da manutenção do Conselho Fiscal, cujo 

objeto não se restringe à análise técnica dos números e documentos financeiros, mas 

aos aspectos de procedimentos, controles internos e gestão.  

 

São Paulo, SP, 4 de novembro de 2020 

 

 

 

 
Rev. Sérgio Gini 
CPF 660.174.089-68 
Conselheiro Presidente 
 
 
 
 
Rev. Lázaro Alves Sobrinho 
Conselheiro Vice-Presidente 
CPF 115.185.888-91 
 
 
 
 
Presb. Marcos Messias Sales Santos 
Conselheiro Secretário 
CPF 454.230.755-72 

 
 
 
 
 

Presb. Juarez  Cunha Tanno 
Conselheiro Vogal 
CPF 044.055.268-00 

 
 



Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 62.815.279/0001-19 IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO PASSIVO
  ATIVO 5.930.359,66   PASSIVO 5.930.359,66

    CIRCULANTE 105.729,40     CIRCULANTE 316.038,73

      CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.307,87       EXIGÍVEL 316.038,73

        CAIXA 9.692,04         OBRIGAÇÃO COM TERCEIROS 172.927,45

          Caixa (Administração) 9.692,04           Outras contas a pagar 92.249,73

        BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.715,83           Verba a Repassar-Publicação João Calvino 3.831,42

          Bradesco c/c 132.057-2 (Administração) 1,00           Vlr a repassar p/Presbitério -Venda Imob 39.000,00

          Bradesco c/c 254.963-8 (Sec.Evang.) 1,00           Oferta Internac.Repassar - Proj.Sertão 1.152,19

          Bradesco c/c 82.220-5 (Londrina) 200,85           Oferta Internacional Repassar - Diversos 7.899,90

          Bradesco c/c 151.212-9 (Estandarte) 1,00           Oferta Missionária Repassar - Rio Branco 10.487,03

          Bradesco c/c 174.872-6 (Alvorada) 10,81           Oferta a Repassar - Projeto Gravataí 18.307,18

          Bradesco c/c 236.760-2 (Assemb.Geral) 92,60         OBRIGAÇÃO SOCIAL/TRABALHISTA E ENCARGOS 106.366,58

          Bradesco c/c 238.656-9-Fundo Des Igrejas 49,34           Fgts a recolher 3.519,34

          Bradesco c/c 258.327-5 (Congresso) 1,00           Pis a recolher 388,56

          Bradesco c/c 272.984-9 (Sec.Evang) 1,00           Contribuição Sindical a recolher 68,50

          Conta Transferencia - BRADESCO 2.357,23           Remuneração Eclesiástica 14.081,30

        APLICAÇÕES EM POUPANÇA 1.900,00           Inss retido de terceiros - a recolher 7.848,68

          Bradesco POUP 236.760-2 (Assemb.Geral) 1.900,00           Provisão p/férias + 1/3 Constitucional 59.248,60

      REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 91.421,53           Provisão p/INSS s/férias 15.879,24

        CONTAS A RECEBER 44.266,56           Provisão p/FGTS s/férias 4.739,84

          Outras Contas a Receber 44.266,56           Provisão p/Pis s/férias 592,52

        ADIANTAMENTOS 31.225,27         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 36.744,70

          Adiantamento a Funcionários 7.101,34           IRRF s/Pessoa Juridica a Recolher 1.004,59

          Adiantamento de Férias 394,74           IRRF s/Pessoa Física a Recolher 33.910,05

          Adiantamento para Despesas de Viagem 11.905,20           ISS Retido a Recolher 999,24

          Adiantamento para Despesas Gerais 11.823,99           Impostos retidos sobre NF (4,65%) 830,82

        VALORES A RECUPERAR 15.929,70     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.614.320,93

          Créditos a Recuperar de Fornecedores 15.929,70       PATRIMÔNIO SOCIAL 5.719.243,95

    NÃO CIRCULANTE 5.824.630,26         PATRIMÔNIO SOCIAL 5.719.243,95

      REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 15.854,77           Patrimônio Social 5.719.243,95

        VALORES a RECUPERAR NO LONGO PRAZO 15.854,77       DÉFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (104.923,02)

          Depósitos Judiciais 15.854,77         DÉFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (104.923,02)

      IMOBILIZADO 5.808.775,49           Déficit do Exercício (104.923,02)

        BENS IMÓVEIS - TERRENOS 970.676,17

          Jazigos 636,17

          Terreno - Rua da Consolação, 2121 200.000,00

          Terreno - Rua da Consolação, 2111 643.500,00

          Terreno do Imovél em Sorocaba - Bethel 69.840,00

          Terreno - Lote - Botucatu, SP 56.700,00

        BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES 6.746.078,25

          Imóvel Bethel Sorocaba - Edifício 301.004,06

          Casas Lares Sorocaba 455.436,06

          Templos Projeto Sertão - Patos 345.828,83

          Templo Projeto Sertão - Malta 54.665,12

          Imóveis - Valor Total 1.760.958,50

          Edificio 31 de Julho-Salas 11 a 71e Loja 3.381.298,89

          Templo em Palmas 92.351,20

          Templo em São Mamede 98.974,67

          Templo em Caicó 236.919,03

          Casa Pastoral em Malta/PB 18.641,89

        VEÍCULOS 59.490,00

          Veículos 59.490,00

        DIREITO DE USO 4.494,00

          Softwares 4.494,00

   -  -  - 
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        MÓVEIS E UTENSILIOS 605.613,26

          Móveis e Utensílios 605.613,26

        MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 477.704,70

          Equipamentos de Som (Instrumentos) 1.818,00

          Equiptos.Informática - Hardware/Software 436.104,34

          Maquinas e Equipamentos Diversos 39.782,36

        ESTUDO À DISTÂNCIA - EAD 83.385,78

          Móveis e Utensílios - EAD 47.018,75

          Melhoramentos e Benfeitorias - EAD 22.145,10

          Equipamentos de Informática - EAD 9.431,08

          Máquinas e Equipamentos - EAD 4.790,85

        DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (3.138.566,63)

          Depreciação s/Imóveis (1.959.422,81)

          Depreciação s/Veiculos (59.490,00)

          Depreciação s/Móveis e Utensílios (600.770,36)

          Depreciação s/Maquinas e Equipamentos (41.283,27)

          Depreciação s/Equipamentos Informática (429.225,47)

          Depreciação s/Móveis e Utensílios EAD (27.853,22)

          Depreciação s/Melhoramentos e Benf. EAD (8.409,60)

          Depreciação s/Equip. Informática EAD (9.431,08)

          Depreciação s/Máquinas e Equip. EAD (2.680,82)

        AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (100,04)

          Amortização s/Softwares (100,04)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$  
5.930.359,66 (cinco milhoes, novecentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e nove Reais e sessenta e seis Centavos)

Tec. Contabilidade
Luciano Ferreira dos Santos

TC   CRC: 256580/O-3CPF: 015.294.348-07
JOÃO LUIZ FURTADO

Presidente

   -  -  - 



Demonstração do Resultado do Período
IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:  1 

CNPJ: 62.815.279/0001-19 
 

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.879.999,99 C

Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas 7.867.323,14 C
Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas 12.676,85 C

OUTRAS RECEITAS 288.963,99 C
Outras Receitas das Atividades 288.963,99 C

RECEITAS FINANCEIRAS 19.175,05 C
Receitas de Aplicações Financeiras 19.175,05 C

OUTRAS RECEITAS 259.880,00 C
Receita de Aluguéis 259.880,00 C

DESPESAS COM EMPREGADOS 1.834.239,49 D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados 1.335.761,59 D
Encargos Sociais com Empregados 498.477,90 D

DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 1.082.309,55 D
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 961.168,30 D
Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 121.141,25 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.749.228,16 D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas 361.581,57 D
Despesas de Alugueis 185.825,74 D
Despesas com Veículos 990,49 D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) 89.467,08 D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) 64.369,96 D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações 117.282,82 D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo 321.076,89 D
Outras Despesas Administrativas 1.608.633,61 D

DESPESAS FINANCEIRAS 33.490,63 D
Despesas de Juros e Multas 23,88 D
Outras Despesas Financeiras 33.466,75 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 37.191,06 D
Despesas com Tributos Federais 101,00 D
Despesas com Tributos Municipais 32.218,88 D
Outras Despesas Tributárias 4.871,18 D

OUTRAS DESPESAS 2.816.483,16 D
Outras Despesas Gerais 2.816.483,16 D

 = Déficit 104.923,02 D

   -  -  - 



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:  1 

CNPJ: 62.815.279/0001-19 
 

Social Reservas

Ajustes Aval.

Patrimonial Déficit

Total do

Patrimônio Líquido

Patrimônio Outras Superávit /

5.719.243,95 0,00 0,00 (158.565,46) 5.560.678,49Saldo em 31/12/2018
Movimento do Período

158.565,46 0,00 0,00 0,00 158.565,46Aumento do Patrimônio Social
(263.488,48) 0,00 0,00 0,00 (263.488,48)Diminuição do Patrimônio Social

0,00 0,00 0,00 (104.923,02) (104.923,02)Superávit / Déficit do Período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ajustes da Avaliação Patrimonial
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Superávit com Restrição
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição

5.614.320,93 0,00 0,00 (263.488,48) 5.350.832,45Saldos Finais

   -  -  - 
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IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL

DFC Terceiro Setor

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R$ 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Déficit do Período 104.923,02 C
Ajustes por:
(+) Depreciação 322.252,95 D
(+) Amortização 0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial 0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado 0,00 C
Superávit Ajustado 217.329,93 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
Mensalidades de Terceiros 0,00 C
Atendimentos Realizados 0,00 C
Adiantamentos a Empregados 0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores 0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 C
Tributos a Recuperar 0,00 C
Despesas Antecipadas 0,00 C
Outros Valores a Receber 0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de bens e serviços 5.121,34 C
Obrigações com Empregados 35.799,48 C
Obrigações Tributárias 1.011,38 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 C
Recursos de Projetos em Execução 0,00 C
Recursos de Convênios em Execução 0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais 0,00 C
Outras Obrigações a Pagar 215.310,50 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 37.890,01 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos 0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C
Pagamentos de Empréstimos 0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento 0,00 C
Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa 37.890,01 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 23.823,93 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 12.407,87 D

   -  -  - 



Notas Explicativas
IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:  1

CNPJ: 62.815.279/0001-19 
 

Resumo da Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2019

1) A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil - IPIB é uma Entidade sem fins lucrativos de caráter religioso, sendo Imune ao Imposto sobre a 
Renda;

2) As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação em vigor e a prática adotada é o regime de competência;

3) A entidade registrou aumento de receitas no percentual de 4,51% em relação ao ano anterior, com destaque para o aumento de receita com 
"Parcelamentos recebidos" no percentual de 27,70%

4) O déficit contábil do período deveu-se em grante parte em razão do aumento das "Despesas Admnistrativas" por conta das Multas Rescisórias do
FGTS pagas nas dispensas de funcionários.

6) Os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Tec. Contabilidade
Luciano Ferreira dos Santos

TC CRC: 256580/O-3CPF: 015.294.348-07
JOÃO LUIZ FURTADO

Presidente

   -  -  - 


