FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS LOCAIS

I. CONCEITO
O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS LOCAIS, adiante designado simplesmente FUNDO é o programa de empréstimo e financiamento da IPIB destinado a
igrejas locais e Presbitérios, objetivando a aquisição de terrenos, imóveis, construções, reformas e ampliações de templos, salas de aula, e salões multiuso, mediante
apresentação de projetos.

II. ORIGEM DOS RECURSOS
O Fundo será constituído de recursos oriundos das seguintes fontes, mas não se limitando às mesmas:
1. R$ 100.000,00 (cem mil reais) iniciais já alocados no orçamento de 2.013;
2. 8 % da receita mensal da IPIB em 5 anos, iniciando com 2% em 2014, aumentando gradualmente;
3. 10% das receitas provenientes da venda do imóvel "Chácara Bethel";
4. recebimentos de contratos em andamento;
5. rendimentos de aplicações dos recursos do Fundo (em conta específica);
6. doações e legados.

III. GESTOR DO FUNDO
A administração, controle e gerenciamento do FUNDO compete à COMEX da IPIB,
sendo que os recursos serão movimentados pela Tesouraria Central da IPIB, em conta
específica.

IV - CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO
1. Pré-requisito: Serão considerados habilitados para solicitarem o empréstimo as
Igrejas locais, através de seus respectivos presbitérios e os Presbitérios, através de seus respectivos Sínodos, mediante os seguintes critérios:
1.1 Igrejas locais - devem estar em dia com suas contribuições para a Tesouraria Central da IPIB;
1.2 Presbitérios - No mínimo 2/3 das igrejas de sua jurisdição deverão estar em
dia com suas contribuições para a Tesouraria Central da IPIB.

2. Apresentação de Projetos: As Igrejas locais e Presbitérios deverão encaminhar
suas solicitações, acompanhados dos respectivos projetos até o mês de abril
de cada ano. Os projetos a serem encaminhados, além de conter o objetivo
propriamente dito, deverão conter os seguintes dados básicos:
2.1 Igrejas evangélicas existentes (no raio de 5 km);
2.2 População do bairro (no raio de 5 km) ou da cidade;
2.3 Perfil sociodemográfico populacional (IBGE)

3. Da Documentação necessária: Os pedidos de empréstimos deverão estar instruídos com os documentos abaixo listados:
3.1 Estatuto devidamente registrado;
3.2 Ata da eleição da Diretoria atual;
3.3 Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
3.4 Qualificação dos representantes legais da entidade, com cópia dos documentos pessoais (Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física –
CPF/MF);
3.5 Relatório do Movimento Financeiro do último exercício, devidamente assinado pelos responsáveis;
3.6 Cópia da Ata em que consta a autorização para contrair o empréstimo, informando o valor, prazo de pagamento;
3.7 Orçamento do ano em curso e respectivos balancetes;
3.8 Plano de Aplicação do valor pretendido;
3.9 Projeto de construção, caso o valor pretendido seja para construção ou reforma;
3.10 Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus, atualizada, expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis, referente ao imóvel a que se refere o empréstimo, ou justificação de inexistência, acompanhada da documentação que tiver;
3.11 Informação para depósito bancário (Banco, agência e conta);

4. Do Contrato de Mútuo - O Empréstimo será concedido mediante contrato de mútuo a ser celebrado entre a IPIB, assinado pelo Presidente da Assembleia Geral, por delegação de poderes, e o solicitante, por seus representantes legais,
devendo conter as seguintes cláusulas:
4.1 Partes;
4.2 Valor do empréstimo;
4.3 Prazo de pagamento (não deverá exceder 5 anos);
4.4 Carência (não deverá exceder 6 meses);
4.5 Forma e condições de liberação;
4.6 Condições gerais do empréstimo;
4.7 Limite de valor por projeto (não deverá exceder 20% do saldo do fundo);
4.8 Índice de Correção Monetária – IPCA;
4.9 Condições de moratória (deverá replicar prática da IPB);
4.10 Tratamento do inadimplemento (sugestão que o Garantidor seja Presbitério para Igrejas e Sínodo para Presbitérios)
4.11 Limite de participação do total do projeto (não deverá exceder 50%).

