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 São Paulo, 30 de março de 2020 

À Comissão Executiva da IPIB 

Att.: Rev. João Luiz Furtado 

DD. Presidente da Assembleia Geral 

Assunto: Plano de Contingenciamento de despesas para o ano de 2020 

 

Graça e Paz 

  A Comissão de estudo para o contingenciamento de despesas, 

nomeada pela Diretoria da Assembleia Geral, composta pela Reva. Ildemara 

Querina Bonfim, pelos Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Arnold Herman 

Ferle e pelo Rev. Paulo Cesar de Souza, após estudos nas despesas da IPIB, 

na legislação trabalhista vigente e nas normas editadas pelo Governo, para 

enfrentar a Crise do COVID-19, vem a presença desta Colenda Comissão 

apresentar seu relatório e propor as medidas que seguem: 

   

1. DO CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO 

Analisando o orçamento aprovado pela Comex, para o ano de 2020, 

verificamos que, nos três primeiros meses do ano, pouco foi realizado pelos 

Ministérios, Secretarias, Coordenadorias e administração da Igreja. Na tabela 

anexa consta o orçado, o realizado e o valor a ser contingenciado.  

 Com essas informações, nossa proposta é que o repasse a todos os 

departamentos sejam suspensos, por prazo indeterminado. 
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2. MEDIDAS TRABALHISTAS 

 

2.1 Suspensão de fornecimento de vale transporte – Como todos 

os funcionários do Escritório Central estão em Home Office, a legislação 

trabalhista abre a possibilidade de não fornecimento do vale transporte, pois é 

disponibilizado para o deslocamento ao trabalho. Esta medida se dará enquanto 

o sistema de home office estiver funcionando na administração da Igreja.  

 

2.2 Redução do Vale Refeição – A Convenção Coletiva de Trabalho 

da categoria determina que o valor do Vale Refeição para o ano de 2020 deve 

ser de R$ 23,50. Porém, como a região em que o Escritório Central está 

localizado tem custo de alimentação mais alto, a Igreja, por liberalidade, paga 

aos seus funcionários em torno de R$ 37,00 por refeição. Vale refeição não pode 

ser retirado dos funcionários em home-office, pois considera-se que o 

funcionário continuará se alimentando. Porém podemos fornecer o valor 

estipulado na CCT. Esta medida se dará enquanto o sistema de home office 

estiver funcionando na administração da Igreja.  

 

2.3 Férias para funcionários – A Calamidade Pública 

decretada pelo Governo Federal, permitiu que as empresas deem férias aos 

seus funcionários, mesmo aqueles que estão no Período Aquisitivo, devendo ser 

compensadas posteriormente, com pagamento do abono de 1/3 de férias apenas 

no final do ano, junto com o 13º Salário. A concessão de férias deverá ser 

notificação com 48 horas e não mais de 30 dias.  Assim propomos que O período 

de férias seja de 30 dias, a partir do primeiro dia de abril de 2020, seguindo 

escalas montadas pelo Administrador Geral da Igreja.  
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2.4 Prorrogação do prazo para recolhimento do FGTS – O Governo 

Federal autorizou que as empresas não recolham FGTS sobre sua folha de 

pagamento durante o período de 4 meses. Propomos que a IPIB faça uso desta 

flexibilização e suspenda o recolhimento do FGTS para os funcionários 

enquanto a lei permitir.  

Durante estes meses não recolheremos o valor de R$ 20.554,74. Para 

posterior pagamento o governo ofereceu duas opções: 1) parcelando do débito 

em 6 vezes com início dos pagamentos para o mês de julho; 2) o pagamento de 

outubro a dezembro, junto com as parcelas do respectivo mês.  

Nossa proposta, após estudos realizados, é que se adote o constante no item 

1 (parcelamento em 6 vezes.) 

 

3. DEMAIS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS NA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

3.1 Renegociação de contratos de prestação de serviços - A comissão de 

contingenciamento renegociou com fornecedores e prestadores de serviços a 

suspensão ou redução dos valores dos seguintes contratos: 

 - Locação de impressoras – 30% sobre o contrato por 4 meses 

- Jetro (NewCom) – 30% sobre o contrato do Jetro por 4 meses 

- Manutenção do sistema de ar condicionado – 30% sobre o contrato por 4 

meses 

- Escritório de contabilidade – 30% sobre o contrato por 4 meses 

- Escritório Jurídico – 30% sobre o contrato por 3 meses 
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4. SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO IPIBPREV 

 

A MAPFRE, administradora do IPIBPREV, informou da possibilidade de 

suspender os aportes aos planos de previdência dos pastores pelo período inicial 

de 120 dias. Essa medida também vigorará obrigatoriamente para os 

Presbitérios e ministros participantes.  

Considerando que as Igrejas e Presbitérios também sentirão os efeitos da 

crise, essa medida seria um desafogo, tanto para ministros, quanto para os 

Presbitérios. 

A proposta da Comissão é que se adote o contingenciamento por 120 dias, 

e se estabeleça o prazo de 1 ano para a reposição em 12 parcelas, do valor 

contingenciado. 

 

5. REPASSE PARA AUTARQUIAS 

Após conversa entre esta Comissão e o Rev. Assir Pereira presidente da 

FECP, ficou ajustado que nos próximos 4 meses haverá redução de 50% do 

repasse da dotação para a Fundação, sendo que, em caso de necessidade, a 

Fundação entrará em contato para aporte emergencial.  

Em contato com o Rev. Rubens Renato, presidente da Associação Bethel, 

fomos informados que Associação pode renunciar a integralidade do repasse 

mensal pelo período de quatro meses.  

Com a suspensão de todas as atividades para o restante do ano de 2020, do 

Acampamento Cristo é Vida, propomos que a dotação seja contingenciada e 

repassados R$ 1.000,00 mensais para as necessidades básicas de manutenção 

da propriedade.   

A Associação literária Pendão Real está passando por um momento de 

transição, com a renúncia do Presidente eleito no final do mês de janeiro. A vice-
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presidente, Presb. Cler Duarte está realizando, junto a diretoria, estudos da real 

situação da Associação. Nos próximos dias apresentará proposta de redução de 

despesas para este momento de contingenciamento.   

 

6. O ESTANDARTE E VIDA E CAMINHO 

Infelizmente o jornal O Estandarte e a revista Vida e Caminho são 

deficitários, precisando ser subsidiados pela IPI do Brasil. Este aporte para o ano 

de 2020 está previsto em R$ 100.00,00 para o jornal e R$ 40.000,00 para a 

revista. 

Propomos que, nos próximos quatro meses, a partir de abril, a revista e o 

jornal sejam disponibilizados eletronicamente, com valor de manutenção do 

sistema em US$ 175,00 ao ano, evitando assim custos com gráfica e postagem. 

Propomos ainda que os assinantes sejam informados que receberão o 

acréscimo do número de edições impressas ao final do período de assinatura.  

 

7. CONTINGENCIAMENTO DO FUNDO DE APOIO ÀS IGREJAS -   

 

Propomos o contingenciamento do Fundo de Apoio as Igrejas, que está 

sendo recomposto durante este ano por determinação deste Colegiado.  

Atualmente o fundo tem R$ 50.000,00, reservado em conta específica, 

que, caso autorizado, poderá ser utilizado para suprir gastos administrativos. 

Na conta “Dívida Interna” há um saldo de R$ 24.000,00 é para quitação 

que, se autorizado, também poderá ser usado para gastos administrativos.  

Assim que a Comex autorize a utilização destes recursos em caso de 

necessidade.   
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Desta forma, o total geral contingenciado nos próximos meses será 

de: R$ 1.500.127,86, tais valores são a somatória de todas as 

propostas acima, constantes na planilha anexa.  

Propomos que a COMEX recomende aos Concílios que também 

realizem seus planos de contingenciamento, se adequando ao momento 

que estamos vivendo.  

8. MEDIDA DE AUXÍLIO AS IGREJAS LOCAIS 

 

8.1 Pecúlio dos pastores - Para auxiliar as igrejas a enfrentarem este 

momento de crise, e trabalhando por analogia ao que está acontecendo dentro 

da esfera trabalhista, com a suspensão do recolhimento de FGTS para os 

funcionários, entendemos que a COMEX poderá flexibilizar os termos do 

documento que trata dos direitos ministeriais, abrindo a possibilidade de não 

recolhimento do pecúlio dos pastores pelos próximos 4 meses, devendo ser 

ressarcidos os valores não depositados a partir de agosto em até 10 vezes. 

A Comissão propõe ainda que, a Comex prorrogue a competência de 

liberação destes recursos aos conselhos, pois devido à crise, é necessário haver 

agilidade nesta liberação, o que pode não ocorrer nos Presbitérios. Quando 

fizerem liberação para utilização, os Conselhos devem comunicar a Comissão 

Executiva do Presbitério, com as devidas justificativas para o ato.  

Essa prorrogação de competência cessará com a retomada da 

normalidade, que será declarada pela COMEX-AG. 

Dentro do escopo de ajuda as Igrejas locais, recomendamos que 

Concílios tomem medidas  de aporte as igrejas, desde que haja disponibilidade 

em caixa, especialmente par ao pagamento de côngruas e despesas de 

alugueres de templos.  
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8.2 Diminuição de contribuição das igrejas - Após estudar vários 

cenários a Comissão chegou à conclusão que não é possível diminuir a 

contribuição das Igrejas para a AG. Trabalhamos com o cenário de redução de 

2%. Esta redução impactará em 25% do orçamento mensal da Igreja. Isso torna 

inviável financeiramente a IPIB.  

A título de exemplo, a média de arrecadação mensal, nos meses de 

fevereiro e março foi de R$ 614.296,89. Com a diminuição proposta passaria 

para R$ 460.722,67. As despesas fixas da Igreja, para o mês de abril, já com 

todos os cortes possíveis serão de R$ 543.295,42.  

Para minimizar o impacto da crise em algumas igrejas, a Comissão propõe 

concessão de moratória de 4 meses para o pagamento dos parcelamentos 

existentes até esta data, devendo ser retomados após este período. Essa 

isenção gerará, aproximadamente R$ 25.944,655 mensais a menos no caixa da 

IPIB, de acordo com a média de arrecadação de fevereiro e março.  Assim, 

descontando o que é recebido com os parcelamentos passamos a uma receita 

projetada de R$ 588.352,24. 

 

Desta maneira, já com as renúncias fiscais e prevendo diminuição nos 

valores enviados pelas igrejas, por conta do possível impacto da crise, o 

orçamento para abril, já com os descontos aplicados, ficará da seguinte maneira: 

RECEITAS (projetadas): R$ 588.352,89 

           DESPESAS (estimativa): R$ 441.119,98  

 
 

Assim, fecharemos abril com saldo de R$ 147.232,91. Neste total 

entendemos que deve ser feita uma estimativa de 30% de redução das 

contribuições para este mês, o que projeta um saldo para abril de 

R$ 103.063,03. Este valor deverá ser contingenciado prevendo possível 

aumento na Contingenciar queda de arrecadação nos próximos meses, sendo a 
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reserva que precisamos criar mensalmente para atravessar o período mais 

crítico.  

Estes valores estão previstos para o mês de abril. Considerando a 

imprevisibilidade do desenrolar da crise, propomos manter permanente 

acompanhamento, analisando o impacto das medidas implementadas, fazendo 

e propondo ajustes e revisões imediatas, com a comissão apresentando as 

alterações necessárias.  

Desta maneira trazemos a questão para análise desta Colenda Comissão 

Executiva.  

 Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para 

esclarecimentos. 

Em Cristo 

 

Reva. Ildemara Querina Bonfim                Presb. Moacir Benvindo de Carvalho 
Secretária Geral   Tesoureiro Geral 
  
 

Presb. Arnold Herman Ferle                               Rev. Paulo Cesar de Souza                                                                                                      
Administrador Geral                              Secretário de Transparência e Ouvidoria 


