ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS E DEMAIS
01 – Consta em nosso site o recibo de ajuda de custo.
02 – Toda AJUDA DE CUSTO e pagamento de DESPESAS como: faxineira, zeladora, doação) deverão ser feitos recibos identificando
qual foi a pessoa que recebeu, qual o valor que recebeu, constando sempre NOME legível e ASSINATURA e CPF.
03 – Consertos e obras deverão ter Notas Fiscais com nome e CNPJ da igreja. Em última instância usar o referido recibo acima.
OBS: Doravante, toda pessoa que exercer trabalhos contínuos ou não para a igreja, deverão na contratação assinar o TERMO DE
ADESÃO (faxineiras (os), professores, zeladores, etc.)
04 – Os EXTRATOS bancários das respectivas igrejas deverão, impreterivelmente, serem enviados todos os meses.
05 – Observar que os comprovantes enviados sejam, rigorosamente do respectivo mês e relatório das prestações de contas.
OBS: Qualquer despesa de que origem for, só poderá ser contabilizada se estiver em nome da igreja (luz, água, telefone, etc.).
06 – Em janeiro de cada ano haverá majoração no valor do honorário contábil
07 – Atenção: Estão faltando (quase todos) as DECLARAÇÕES de bens: Móveis, que terão que ser declarados no final de todos os anos
e imóveis. Ex. Escrituras, contratos, etc.
08 – Nenhum RELATÓRIO poderá conter RASURAS e se houver os mesmos deverão ser DEVOLVIDOS E REFEITOS, pelas
igrejas de origem, com urgência máxima.
09 – Todos os RELATÓRIOS deverão constar nome e assinatura do tesoureiro e do dirigente (LEGÍVEIS).
10 – Deverá haver PADRONIZAÇÃO dos recibos de Ajuda de Custos; assim como dos RELATÓRIOS, que estão à disposição em
nosso site.
11 – Todos os RELATÓRIOS deverão ser encerrados no fim de cada mês e fazê-los chegar a direção da igreja, no máximo até o dia 10
do mês subseqüente.
12 – Não pode ser lançado nos relatórios DESPESAS DIVERSAS (cada item tem que ser especificado e ser em nome da igreja).
Obrigado
13 – Tem vindo nas despesas valores que teriam que serem lançados no mês seguinte: como depósito do P.I.A, Honorário contábil e
Dízimos, etc. Estão sendo feitos no mês seguinte, e eles estão lançando no mês anterior. Resp. Todas as despesas deverão
obrigatoriamente serem lançada no mês de ocorrência.
14 - Lançamentos de despesas sem nota fiscal e em nome do pastor dirigente e outros. Resp. Toda despesa deverá ter nota fiscal em nome
da igreja.
15 - Como lançar em caso de pedreiro e servente para não ser preciso recolhimento de INSS. Resp. Não tem como lançar as despesas com
Autônomo sem o devido recolhimento, o que poderá ser feito é através da doação.
16 - Como lançar despesas de gasolina se a igreja não tem veículo em seu nome? Resp. Doação
17 – Ajuda de custo-doação tem que ser declarado imposto de renda? A partir de qual valor? Resp. Sim. Qualquer valor? Caso a doação em
5 anos seja superior a 10.000UFEMG (+- 24.000,00) deverá ter tributação de 5% de ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos)
18 – Dizimistas: Tem que declarar no imposto de renda? A partir de qual valor? Resp. Não é obrigatório.
19 – Quais as conseqüências de darmos baixa em um CNPJ? Resp. Só poderá dar baixa em caso de extinção da mesma, caso tenha
alteração de endereço deverá fazer alteração na ata de constituição da referida igreja.
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