
 

 

São Paulo, 22 de Abril de 2020 

 

À Diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil. 

Att.: Rev. João Luiz Furtado. 

DD. Presidente da Assembleia Geral. 

 

Assunto: Plano para Corte de despesas no período da crise do COVID-19. 

 

Graça e Paz! 

A Comissão nomeada pela Diretoria da Assembleia Geral, para elaborar plano 

de corte de despesas para o ano de 2020, tendo em vista as dificuldades 

causadas pela Pandemia de Coronavírus, composta pela Reva. Ildemara 

Querina Bomfim, 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 Nobre Diretoria 

apresentar seu relatório. 

Análise da eficácia das medidas adotadas no mês de março:  

As medidas de contingenciamento adotadas pela Comex-AG no último mês de 

março ainda estão em observação, pois a amostra temporal é pequena para 

podermos dar um parecer definitivo. Entendemos ser necessário mais 1 mês 

para termos cenário mais realista. 

 

 

 

 



 

 

Dados da arrecadação são os seguintes:  

FEVEREIRO (somente dízimos) R$ 564.494,85 

MARÇO (somente dízimos) R$ 621.163,08 

ABRIL (ATÉ DIA 22 somente dízimos) R$ 398.639,61 

Projeção de arrecadação para o total de mês de 

abril com previsão de queda de 20% na 

arrecadação 

R$ 473.600,00 

 

Proposta de Medidas Trabalhistas: 

a) O governo autorizou que a parte patronal do recolhimento do INSS seja 

suspensa e paga no segundo semestre. Hoje nossa despesa com a contribuição 

do INSS dos funcionários é de R$ 17.985,41. 

Assim, se não recolhermos este valor por 3 meses teremos economia de 

R$ 53.956,23. Este valor poderá ser pago em 6 parcelas a partir do mês de julho 

(previsão inicial do governo). 

A proposta da Comissão a Diretoria é de aproveitarmos a flexibilidade da lei, 

deixando de recolher pelo período permitido, fazendo o parcelamento conforme 

descrito acima.  

b) Corte de salários e suspensão de contrato de trabalho e côngruas. 

Neste período de crise do COVID- 19, a legislação trabalhista possibilitou que as 

empresas que realizem cortes nos salários de seus funcionários nas taxas de 

25%, 50% e 70%, com redução proporcional da jornada de trabalho. Também 

poderá ser suspenso o contrato de trabalho pelo período de 2 meses; porém 

empresas que tenham faturamento de mais de R$ 4.800.000,00 deverão arcar 

com 30% dos vencimentos do funcionário, situação na qual nos enquadramos. 

 



 

 

Vale destacar que funcionários que tenham redução salarial ou suspensão 

contratual terão estabilidade no emprego pelo mesmo período da aplicação da 

medida.   

Ademais, segundo informações da contabilidade, quem é beneficiário do INSS 

não poderá receber a complementação do Seguro Desemprego, situação de 

alguns de nossos funcionários.  

Assim, a Comissão fez um estudo de redução na folha de pagamento, adotando 

métricas fornecidas pela Diretoria da Assembleia Geral. 

Alguns funcionários, que durante o fechamento do Escritório Central, ficaram 

com carga horaria reduzida, ou inexistente, terão seus contratos suspensos pelo 

período de 2 meses de acordo com critérios dados pelo Governo Federal, e com 

estabilidade por igual período.  Os demais colaboradores, sofrerão corte de 25% 

de seus vencimentos durante 3 meses, recebendo a compensação através do 

Seguro desemprego. 

Essas medidas deverão ser adotadas a partir de 1º de Maio. 

Na tabela a seguir mostramos como ficará a folha de pagamento com valores 

brutos, ou seja, sem os descontos aplicados por lei.  

 

 

De outro lado, também é possível implementar tal medida nas côngruas que a 

IPIB paga a seu Presidente e missionários que recebem mais de R$ 3.000,00.  

Com isso a Secretaria de Evangelização diminuirá, caso aprovado o plano, 

seus gastos mensais de R$ 143.372,18 em março para R$ 107.492,75 em maio, 

25,3% 

 A côngrua atual do Sr. Presidente é de XXXXX e com a aplicação de 15% 

de redução, passaria para XXXXXXX, ressaltando que estamos tratando de 

valores brutos. 

 FOLHA ATUAL FOLHA PROPOSTA 

R$ 82.768,11 47.888,08 



 

 

Desta maneira, nossos gastos com pessoal, englobando funcionários CLT, 

colaboradores da Secretaria de Evangelização e a Côngrua do Presidente ficará 

da seguinte maneira: 

 FOLHA DE 

PESSOAL 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CUSTOS DA SE 

 

CÔNGRUA 

PRESIDENTE 

 

TOTAL  

ATUAL R$ 82.768,11 R$ 143.372,18 XXXXXX R$238.471,29 

FUTURO R$ 47.888,08 R$ 107.492,75 XXXXXX R$ 165.862,18 

 

%DE 

REDUÇÃO 

 

42.14% 

 

25,3% 

 

15% 

 

30.48% 

 

Nestes termos, a economia será de 30.48% ao mês durante o período de 

vigência das medidas. 

 

Demais Medidas de Contenção de Despesas na Administração. 

a) Renegociação de contratos de prestação de serviços.  

Está em processo de negociação a suspensão dos contratos dos prestadores de 

serviços e manutenção do Escritório Central: 

 - Manutenção de ar condicionado; 

- Serviço de portaria e limpeza; 

- Locação de impressoras; 

Em não havendo êxito na negociação, a Comissão propõe que, guardadas as 

cláusulas contratuais, os contratos sejam rompidos, até o retorno das atividades 

do Escritório Central, quando deverão ser realizadas novas licitações.  

 



 

 

Repasses para Autarquias: 

A Associação literária Pendão Real atualmente apresenta déficit anual de mais 

de R$ 100.000,00, que é suportado pelo caixa central da IPI do Brasil. 

Atualmente tem vendas reduzidas, e uma folha de pagamento muito alta. Com a 

crise do Covid-19 esta situação tende a se agravar.  

Após reuniões com a Presidente em exercício, Presba. Cler Duarte, a Comissão 

chegou à conclusão que toda a operação e estrutura da Associação tem que ser 

revista. A Diretoria da Instituição está preparando estudos neste sentido para 

apresentar em uma Assembleia Extraordinária.  

Para ser aplicada neste momento, e diminuir o déficit anual da Associação 

Pendão Real, propõe-se as seguintes medidas, uma vez que os funcionários 

atualmente estão ociosos: 

a) Suspensão, por 2 meses, do Contrato de Trabalho da funcionária Roseli 

Eugenio da Silva Viana, por não tem atividade home office.   

 

b) Redução em 50%, com a compensação da porcentagem pelo seguro 

desemprego, conforme medida adotada pelo Governo Federal, do Salário do 

Gerente Administrativo Cleber Carvalho Coelho, que atualmente tem suas 

atividades muito reduzidas. 

Desta maneira, a folha de pagamento da Pendão Real passa de R$ 12.799,29 

para R$ 6.082,07. Como a Pendão Real não possui nenhuma reserva financeira, 

a IPI do Brasil terá que manter a dotação necessária para manter sua folha de 

pagamentos.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSÃO 
 
Com a aplicação das medidas em tela, nossas contas ficariam da seguinte 
maneira, aplicando 30% como estimativa na queda de arrecadação para os 
próximos meses: 
 
 
 

RECEITAS 
(PROJEÇÃO) 

DESPESAS 
(ESTIMATIVA) 

 
SALDO 

R$ 414.980,27 R$ 398.203.71 R$ 16.776,56 

 
Nos 4 meses de aplicação das medidas acumularíamos um saldo de 

aproximadamente R$ 67.106,26 

 

.  

Desde já agradecemos a atenção, e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos. 

Pela Coroa Real do Salvador! 

 

A Comissão 

 


