
Manual de

Administrativos
Procedimentos



 

Versão 1.0_Setembro/2014 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

IGREJA BATISTA ÁGAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle de Versão Mês/Ano 

1.0 Setembro/2014 



 

Versão 1.0_Setembro/2014 2 
 

Sumário 
Controle de Alterações (Versões) ........................................................................................................... 4 

Siglas ....................................................................................................................................................... 4 

Introdução .............................................................................................................................................. 5 

Estrutura Ministerial ............................................................................................................................... 6 

Igreja Batista Ágape ............................................................................................................................ 6 

Missão ................................................................................................................................................. 6 

Visão ................................................................................................................................................... 7 

Igreja no Estado .................................................................................................................................. 7 

Regional .............................................................................................................................................. 7 

Igreja na Cidade .................................................................................................................................. 8 

Templo de Adoração Ágape ............................................................................................................... 8 

Núcleo de Assistência Espiritual Ágape (NAEA) .................................................................................. 8 

Ministério Batista Ágape (MBA) ......................................................................................................... 9 

Administrativo Financeiro .................................................................................................................... 10 

Estatuto............................................................................................................................................. 10 

Conselho de Anciãos ......................................................................................................................... 10 

Conselho Fiscal ................................................................................................................................. 11 

Receitas ............................................................................................................................................. 11 

Aportes Financeiros .......................................................................................................................... 12 

Despesas ........................................................................................................................................... 12 

Processos de Despesa ....................................................................................................................... 14 

Planejamento Orçamentário ............................................................................................................ 15 

Princípios, atitudes e ajustes culturais importantes (do secular para o bíblico). ............................. 15 

Proposta de um Planejamento Orçamentário .................................................................................. 15 

Plano de Contas unificado ................................................................................................................ 17 

Centros de Custo .............................................................................................................................. 17 

Acompanhamento Administrativo ................................................................................................... 17 

Arquivo de Documentos ................................................................................................................... 18 

Registros Contábeis .......................................................................................................................... 18 

Sistema Bancário e Financeiro .......................................................................................................... 19 

Contribuições ao Ministério Batista Ágape - MBA ........................................................................... 19 

Princípios Bíblicos importantes sobre contribuições ....................................................................... 21 

Planejamento de atividades ............................................................................................................. 22 



 

Versão 1.0_Setembro/2014 3 
 

Prestação de Serviços, Funcionários e Pagamento de salários ............................................................ 23 

eSocial ............................................................................................................................................... 23 

Prestação de serviços à Igreja........................................................................................................... 23 

Registro de Funcionários .................................................................................................................. 24 

Pagamento dos salários .................................................................................................................... 24 

Funções do Coordenador Administrativo Estadual .............................................................................. 25 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários ............................................................................................... 26 

Predial ................................................................................................................................................... 27 

Aspectos legais ................................................................................................................................. 27 

Alugueis ............................................................................................................................................ 27 

Extintores .......................................................................................................................................... 27 

Seguro Predial e de Bens .................................................................................................................. 28 

Bens Patrimoniais ................................................................................................................................. 29 

Ativos Permanentes .......................................................................................................................... 29 

Aquisição ........................................................................................................................................... 29 

Doação .............................................................................................................................................. 29 

Sistema de Gestão Ministerial Ágape (SIGMA) .................................................................................... 30 

Módulos SIGMA ................................................................................................................................ 30 

Implantação SIGMA .......................................................................................................................... 31 

Treinamento SIGMA ......................................................................................................................... 31 

Material SIGMA ................................................................................................................................ 32 

Usuários SIGMA ................................................................................................................................ 32 

Tabela de Temporalidade para Guarda de Documentos...................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versão 1.0_Setembro/2014 4 
 

Controle de Alterações (Versões) 

O sistema de controle de alterações (versões) deste Manual Administrativo visa facilitar os 

procedimentos de alterações a serem realizadas após sua validação e aprovação, facilitando o conhecimento 

das futuras modificações que se fizerem necessárias.  

Será adotado o forma de número inteiro com uma casa decimal. A ordem dos números inteiros 

indica uma alteração na estrutura do Manual com a inclusão ou subtração de capítulos deste manual. A casa 

decimal indica alterações dentro do capítulo ou em subcapítulos. Fica assim a saber: 

Versão 1.0 – Versão inicial 

Versão 1.1 – Versão inicial com alteração em algum capítulo. 

Controle de Alterações (versões) 

Data Versão Alteração 

13/08/2014 1.0 Versão Inicial 

 

 

 Siglas 

SIGMA – Sistema de Gestão Ministerial Ágape 

IBA – Igreja Batista Ágape 

MBA – Ministério Batista Ágape 

TAA – Templo de Adoração Ágape 

NAEA – Núcleo de Assistência Espiritual Ágape 
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Introdução 

Este manual tem por finalidade principal, esclarecer e padronizar todos os procedimentos 

administrativos e financeiros da Igreja Batista Ágape no Brasil (IBA), das regionais e igrejas, 

independentemente da localidade, garantindo a uniformidade de todas as operações e informações.  

Este manual conduzirá cada pastor e irmão em Cristo, da IBA, das Regionais ou das igrejas, a 

entender de forma bem clara e fundamentada na Palavra de Deus, que o objetivo é exercer uma 

Administração Eclesiástica Bíblica, que venha colaborar na implantação prática da visão no coração de cada 

irmão, da igreja como um todo, no âmago das famílias, nas cidades, na nação e no mundo, através da efetiva 

aplicação dos princípios espirituais revelados pelo Senhor à igreja. 

O Senhor conhece todas as nossas necessidades, por isso deixou Sua Palavra para nos ensinar, 

também, como administrar todos os recursos que Ele nos tem concedido e ainda concederá, bem como os 

princípios quanto ao trabalho, aos ganhos, aos gastos, às economias, aos investimentos, às contribuições e 

tudo o que for pertinente. 

      “E todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a 

obra para o serviço do santuário” Êxodo 36:1. 

      “Tudo quanto te vier à mão para fazer; faze-o conforme as tuas forças” Eclesiastes 9: 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios Bíblicos 

 “Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei esse é bem aventurado” 

Provérbios 29: 18. 

“Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. 

Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá; se tardar, espera-o, 

porque certamente virá, não tardará” Habacuque 2: 2-3. 
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Estrutura Ministerial 

Igreja Batista Ágape 

Igreja Batista Ágape (IBA) é o conjunto de Igrejas juridicamente estabelecidas, com o propósito de 

ser a manifestação viva da pessoa de Jesus Cristo, convergindo em tudo em Cristo pela fidelidade às 

escrituras sagradas, unidas pelo amor e realizando sua missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, 

como único Senhor e Salvador das nossas vidas. 

A IBA se caracteriza por ser um governo Teocrático, manifestado através dos ministérios revelados 

em Efésios 4, com Deus governando através da manifestação do Senhor Jesus em seus escolhidos, aos quais 

dá autoridade, unção, dons espirituais (dons de governo para a edificação da igreja), segundo o seu eterno 

propósito. Esta forma de governo, bem como os demais princípios que regem e norteiam a Igreja Batista 

Ágape, encontram-se baseados na Palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática exercida pela 

igreja.  

Dentro desta visão espiritual, entendemos que os pastores e presbíteros, assessorados por um 

Conselho de Anciãos e pelo Ministério Batista Ágape (MBA) que auxiliam na execução das decisões tomadas 

pelo ministério, exercendo a mordomia da administração dos recursos da casa de Deus, segundo as 

orientações do seu pastor presidente, dão encaminhamento governamental às diretrizes do ministério.  

Todas as diretrizes para as Igrejas Batista Ágape, sejam de caráter espiritual, administrativo, 

financeiro, jurídico ou social e assistencial, partirão deste governo Teocrático o qual, por estatuto, está 

subordinado à autoridade do seu pastor presidente. 

Tendo um governo único, faz-se necessário também uma administração única e centralizada em 

todas as suas operações, em todas as entidades jurídicas já existentes ou que virão a existir.  

A Igreja Batista Ágape é indivisível, independentemente da localidade onde esteja estabelecido, para 

que a visão seja multiplicada onde o mesmo existir de forma harmoniosa e dentro dos padrões divinos para 

a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 

Em cada cidade existirá somente uma única Igreja Batista Ágape, que poderá expandir sua atuação 

através dos Templos de Adoração Ágape, bem como pela formação de Núcleos de Assistência Espiritual 

Ágape.  

 

Missão 

Uma igreja que nasceu no coração de Deus, para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o 

Mundo.  
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Crendo na palavra de Deus, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que 

crer, a Igreja Batista Ágape cumpre sua missão de pregar este evangelho, que transforma vidas pelo poder 

do sangue de Jesus, vertido na cruz do calvário, em todas as cidades onde ela se estabeleça. 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”  Eclesiastes 

3:1. 

 

Visão  

Fomos gerados em Cristo para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, este é o nosso chamado 

espiritual, respaldados pelas preciosas promessas de Deus.  

“Alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, a 

medida da estatura da plenitude de Cristo” Efésios 4:13. 

Igreja no Estado 

Esta estrutura congrega todas as Igrejas Locais do Estado. O Pastor sobre o Estado tem como função 

orientar e acompanhar os pastorais locais submetidos e monitorar seu coordenador administrativo sobre o 

Estado. 

Os Coordenadores são as pessoas da área administrativa que suportarão todo o processo 

administrativo das igrejas do Estado, nos aspectos de cadastros, financeiros, recursos humanos, legais, 

fiscais, capacitação e aquisições. 

Os coordenadores terão suas atividades supervisionadas e acompanhadas pela Administração do 

MBA, que terá a função de orientar e auxiliar nos procedimentos administrativos. 

 

Regional 

Esta estrutura responde por Igrejas conforme definição de regiões, que podem englobar uma região 

de um Estado ou até alguns Estados. Nosso alvo é que as Regionais envolvam partes dos Estados estando 

sob orientação e supervisão do Pastor do Estado. 

Esta divisão visa apenas facilitar o acompanhamento, conforme o crescimento do corpo de Cristo, 

através das Igrejas que vierem a ser implantadas. 
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Igreja na Cidade 

A IBA está localizada nas diversas cidades do país, as quais são supervisionadas pelo Pastor Local  de 

Cidade (Dirigente), com acompanhamento do Pastor sobre o Estado, que estará sediado nas capitais 

brasileiras, atendendo um dos objetivos do plano estratégico deste ministério, e estarão debaixo da 

autoridade do pastor presidente.  

Além da função pastoral é sua responsabilidade autorizar as despesas em consonância com suas 

disponibilidades e implementar as estratégias espirituais em suas localidades. 

 

Templo de Adoração Ágape 

O Templo de Adoração Ágape é a expansão para outras regiões onde as tribos estejam instaladas 

para facilitar o acesso dos membros em cidade de maior porte estrutural. Neste caso, o lugar onde esteja 

ministrando o pastor titular na cidade será sempre o local para onde se deverão enviar todas as ofertas e 

dízimos e para onde devem se deslocar todos os presbíteros quando convocados pelo pastor da cidade. 

Local de celebração de cultos de adoração, Escola Bíblica Dominical, trabalhos ministeriais conforme 

orientação das estratégias espirituais do MBA, atendimento e assistência pastoral, Seminário Ágape (SAET), 

Eventos evangelísticos, celebração de batismo, ceia, casamento e reuniões de estudos das Tribos. 

 

Núcleo de Assistência Espiritual Ágape (NAEA) 

Local onde poderão ser realizados cultos diários com a finalidade de adoração ao Senhor, 

direcionamentos espirituais e suporte evangelístico aos membros da IBA que residem nesta região 

empenhados na evangelização de sua área de tribo. 

O núcleo passa a ser a base de onde o Presbítero de Área, responsável por uma das 12 Tribos na 

cidade, realiza sua obra de cuidado do rebanho. 

Este local servirá como um escritório (gabinete) de apoio ao Presbítero de Área e aos presbíteros de 

apoio, com o propósito de oferecer assistência, atendimento aos membros da IBA residentes na região do 

NAEA. 

Atividades do NAEA: 

 Cultos ao Senhor e pregação da Palavra; 

 Assistência pastoral; 

 Núcleo Celular; 
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 Seminário Ágape (SAET); 

 Eventos evangelísticos. 

 

Ministério Batista Ágape (MBA) 

É prerrogativa do Pastor Presidente estabelecer as estratégias para a Igreja Batista Ágape. 

O MBA é a área da IBA responsável em coordenar as estratégias das diversas áreas da igreja 

espalhada por todo o mundo, bem como prover o suporte tático, para que estas estratégias sejam 

implementadas. 
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Administrativo Financeiro 

Estatuto 

A Igreja Batista Ágape é regida por um estatuto único, válido para todas as igrejas. Como entidade 

jurídica, ficou estabelecido o regime de matriz e filiais. Assim sendo, as igrejas são constituídas através da 

aprovação do Ministério Batista Ágape, referendada pelo Conselho de Anciãos, com o devido registro das 

atas, em cartório.  

De acordo com o estatuto, a mesma é administrada pelo Pastor Presidente e assessorada pelo 

Conselho de Anciãos e Conselho Fiscal, os quais são constituídos dos seguintes cargos: 

 Presidente 

 1º Vice-Presidente 

 2º Vice-Presidente 

 1º e 2º Secretários 

 1º, 2º e 3º Tesoureiros 

 Conselho Fiscal 

 Suplentes de Diretoria e Conselho Fiscal 

 

Conselho de Anciãos 

A ele compete atuar como órgão de apoio e assessoramento ao Pastor Presidente, em todas as suas 

propriedades necessárias à administração e representação da Assembleia Geral. Ele é único para todas as 

igrejas, legalmente falando, porém as mesmas poderão compor seus conselhos para efeito de apoio ao 

pastor local. O mandato é de dois anos, facultada a recondução de seus componentes. 

Ele se reúne em duas Reuniões Ordinárias anuais, podendo ser convocado de forma extraordinária, 

mediante necessidade justificada pelo Pastor Presidente. 

Caberá ao mesmo, intervir na administração do Pastor Presidente, quando este apresentar 

procedimentos e comportamentos inadequados às diretrizes de governo da IBA e de seus regulamentos 

internos. 
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Conselho Fiscal 

É responsável por acompanhar e analisar as receitas e despesas de todas as igrejas, emitindo o 

Termo de Análise das Contas Verificadas, além de orientar a administração, sugerindo efeitos corretivos 

quando necessário.  

É constituído por três membros titulares e três membros suplentes, todos indicados pelo Pastor 

Presidente, aprovado pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos, facultada a recondução de seus 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas 

As receitas obtidas nas igrejas devem ser depositadas em conta corrente bancária na titularidade da 

IBA Local e são classificadas em: 

1. Receitas dizimáveis: dízimos e ofertas alçadas. 

2. Receitas não dizimáveis: ofertas especificas (construção, missionária, cesta básica, aquisição de 

bens ou produtos), aporte sem geral, rendimentos de aplicações e outras. 

Todas as receitas devem ser lançadas no Sistema de Gestão Ministerial Ágape (SIGMA) pelo 

encarregado financeiro local ou pela pessoa indicada pelo Pastor Local. Os lançamentos devem ser feitos 

contendo todas as informações do membro ou do ofertante, que estarão registradas no envelope de dízimo. 

Caso não haja informações, o lançamento deverá ser classificado como anônimo. 

Os lançamentos deverão ocorrer em dois momentos: 

 Nos cultos: informar todas as entradas recebidas no fechamento do culto; 

 Dias posteriores: nos lançamentos de contas a receber no financeiro, informando os dados 

detalhados da receita. O prazo para o lançamento será de 2 (dois) dias. 

Princípios Bíblicos 

“Não havendo sábia direção, o povo cai, mas, na multidão de conselheiros há segurança” 

Provérbios 11: 14. 

“Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha 

de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por  isso quem resiste à autoridade resiste à 

ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação” Romanos 13: 1-2. 

“Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o teu coração sobre o gado” Provérbios 27:23. 
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As receitas recebidas através de depósitos diretos em conta corrente devem ser lançadas a título de 

SECRETARIA, no mês corrente da sua apuração. Para isto deve ser inserida no SIGMA o culto denominado 

secretaria que será sempre no último dia útil do mês corrente. 

As moedas podem ser acumuladas para pagamentos das pequenas despesas, ser depositadas em 

data específica, no mês corrente, à titulo de secretaria ou depositado no movimento da semana. 

Os responsáveis pela contagem do dinheiro, deverão, em cada culto, preencher o Formulário de 

Fechamento de Culto, assiná-lo e realizar os lançamentos necessários no SIGMA. 

No dia seguinte, realizar o depósito bancário, anexando o comprovante bancário ao formulário. As 

igrejas devem encaminhar mensalmente todos estes documentos para a Regional Administrativa, que 

encaminhará ao MBA. 

Aportes Financeiros 

Poderão ser solicitados à administração do MBA, que submeterá a apreciação da tesouraria, 

podendo ou não ser deferido. Em caso positivo, será processado via transferência bancária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas 

Quando tratamos de despesas, é necessário darmos mais atenção aos princípios bíblicos existentes 

com relação a isso, visto que, como já dissemos, queremos praticar uma administração bíblica e não 

segundo as orientações e diretrizes secular. Quando a lógica daquilo que estamos fazendo, difere, ou seja, 

Princípios Bíblicos 

“...Presta contas da tua mordomia...” Lucas 16:2. 

“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos 

para também ensinarem os outros” 2 Timóteo 2:2. 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões 

minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os 

ladrões nem minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 

coração” Mateus 6: 19-21. 

ATENÇÃO: O que nós fazemos com os recursos que nos são confiados, reflete aquilo que é mais precioso 

em nossas vidas. 

PROMESSA: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por 

Cristo Jesus. (Filipenses 4:19) 
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não se harmoniza com a Palavra de Deus, significa que estamos debaixo de um mal entendido. Quando se 

trata de valores a serem pagos, precisamos dar atenção não somente aos princípios que mais nos agradam, 

mas também aos que, às vezes, não gostamos. 

Quando estamos debaixo de princípios errados, começam a acontecer alguns problemas espirituais 

que acabam por refletir nas finanças da igreja.  

Todas as despesas da IBA, seja MBA, pelas regionais e as igrejas, devem ser pagas através dos 

recursos depositados em conta corrente bancária, através de cheque, operação eletrônica ou cartões 

empresariais autorizados pelo MBA permitida aos procuradores das igrejas locais. 

Em se tratando de despesas, sempre deverá ter um responsável (ordenador) que autorizou as 

mesmas, para que qualquer saída de dinheiro fique devidamente transparente quando da prestação de 

contas. 

Para facilitar o pagamento de pequenas despesas do dia a dia de uma igreja, permite-se a utilização 

de um pequeno valor (a critério de cada igreja e desde que no máximo R$ 1.000,00), como adiantamento 

liberado ao Pastor Local. 

Este valor de adiantamento poderá ser disponibilizado da seguinte forma: 

 Depósito em conta corrente pessoal; 

 Espécie; ou 

 Cartão Empresarial. 

Os valores disponibilizados devem ser utilizado em sua totalidade, ou de forma parcial com 

reposição declarada dos documentos através de Relatório de Despesas. Caso não seja utilizado em sua 

totalidade, o valor residual deve ser depositado em conta corrente da Igreja e seu comprovante de depósito 

anexado ao Relatório de Despesas com os demais comprovantes fiscais das despesas. Caso não ocorra a 

devolução do valor residual ou não seja apresentado o Relatório de Despesas, o valor concedido como 

adiantamento será descontado do sustento ministerial. 

No caso de cartão empresarial, novo valor só será disponibilizado após a apresentação do Relatório 

de Despesas. Caso o Relatório de Despesas para adiantamento não seja aprovado pelo Conselho Fiscal por 

03 (três) meses consecutivos, poderá ser definido o bloqueio desta possibilidade para a Igreja Local. Neste 

caso caberá ao MBA a analise de qual procedimento será adotado. 

O encarregado financeiro da igreja deverá, sempre que possível, utilizar-se do pagamento das contas 

através do débito bancário automático, especialmente as contas de consumo. A despesa com aluguel paga a 

pessoa física, pagamentos à autônomos contratados e serviços em geral de pessoas físicas e jurídicas, devem 

ter seus encargos sociais retidos e recolhidos para os devidos órgãos. Essa documentação de contratação de 
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profissionais devem ser estabelecidas e encaminhadas ao Coordenador Regional para verificação e 

orientação em todos os aspectos que se fizerem necessárias, antes mesmo de qualquer negociação com o 

profissional. Caberá ao Coordenador toda a orientação necessária para que tenhamos uma contratação legal 

e benéfica para ambas às partes. 

 

Processos de Despesa 

As contas de consumo, como água, energia, internet, telefone, IPTU e outras, devem ser anexadas 

em uma única pasta com a inclusão dos pagamentos mensais e identificando o período a que se refere. 

Os processos deverão conter os seguintes documentos: 

 Solicitação de aquisição/contratação assinada pelo solicitante e ordenador ou cópia do e-mail 

com todas as informações necessárias para tal. 

 Planilha de cotação com três preços e condições de pagamento, enviadas pelos fornecedores 

consultados. 

 Autorização assinada pelo responsável (ordenador) 

 Nota fiscal de aquisição em nome da Igreja Batista Ágape, devidamente preenchida em seus 

campos 

 Comprovante de pagamento (boleto, débito bancário ou recibo) 

 Cópia do cheque se assim for a quitação. 

 Caso haja impossibilidade de obter três cotações, incluir justificativa citando as razões para tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios Bíblicos 

ATENÇÃO 

1- Deus não nos responsabiliza por aquilo que não podemos fazer, mas somente pelo que está ao nosso 

alcance. Pague as contas em dia. “Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. 

Não digas ao teu próximo: Vai e torna, e amanhã to darei, tendo-o tu contigo” Provérbios 3: 27-28. 

2- A Palavra de Deus nos fala sobre dívida, mencionando que é: 

 Desaconselhada= “A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos 

outros...” Romanos 13:8. 

 Escravidão= “O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta” 

Provérbios 22:7. 

 Presunção= “Eia, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um 

ano, e contrataremos e ganharemos. Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, 

faremos isto ou aquilo” Tiago 4: 13,15. 
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Planejamento Orçamentário 

Princípios, atitudes e ajustes culturais importantes (do secular para o bíblico). 

Dê o melhor de si, para que o orçamento financeiro de sua igreja seja cada vez mais aperfeiçoado e 

suficiente para suprir todas as necessidades. Procure economizar com regularidade; se possível, 

mensalmente, e estabeleça prioridades para o uso do dinheiro. 

Em se tratando de orçamento, é necessário que sejamos diligentes. A Palavra de Deus nos ensina e 

nos encoraja com relação ao trabalho árduo e diligente: 

“Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador” Provérbios 18:9. 

“nem, de graça, comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhamos noite e 

dia, para não sermos pesados a nenhum de vós” 2 Tessalonicenses 3:8.  

“Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente”. 

“Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora” Provérbios 21: 

20. 

“Os pensamentos do diligente tendem a abundância, mas o de todo apressado, tão somente à 

pobreza” Provérbios 21:5. 

O alvo bíblico para economizar, segundo as escrituras, é 20%, conforme está demonstrado em 

Gênesis 41. 

Em nenhuma hipótese faça uso de crédito junto ao banco ou outras instituições financeiras, sem que 

haja autorização, por escrito, do MBA. 

Aja sempre conforme aquilo que está sendo solicitado e ensinado pelas autoridades constituídas. 

Isso promoverá o respeito e a confiança de todos, que são as atitudes base para bons relacionamentos. Em 

outras palavras, seja discípulo. 

“Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; 

entra no gozo do teu senhor” Mateus 25: 23. 

“O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo” 

Provérbios 28: 20. 

Proposta de um Planejamento Orçamentário 

“Os planos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza” 

Provérbios 21: 5.  
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O planejamento orçamentário é um plano definido segundo as diretrizes eclesiásticas, 

administrativas e financeiras, que tem como objetivo, a perfeita utilização dos recursos financeiros recebidos 

pelas IBAs e que resultará no equilíbrio das finanças. 

A elaboração do orçamento financeiro deverá levar em consideração, os valores históricos das 

receitas e despesas de cada igreja, apoiado no Plano de Contas Unificado. 

Sugerimos abaixo algumas prioridades para uso do dinheiro e que contribuem para elaboração do 

orçamento mensal de sua igreja: 

Classificação 

das Despesas
I - Descrição das Despesas

Percentual 

sobre o valor 

arrecado

Sustento Ministerial

Salário dos Funcionários

Benefícios (Pastor e Funcionários)

Encargos Sociais

Dízimo dos Dízimos 10%

Contribuição MBA 2,50%

Cooperativa 5%

Aluguel Aluguel do Templo 30%

Ministérios Despesas com ministérios 5%

Gastos 

Operacionais
Despesas de água, luz, telefonia 6%

Despesas 

Gerais
Outras Despesas 6%

94,50%

Classificação 

das Despesas
I - Descrição das Despesas

Percentual 

sobre o valor 

arrecado

Provisões Provisão para Férias (1/3)

Provisão para 13º

Provisão Retiro de Pastores

5,50%

100%

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MENSAL

Subtotal (I)

5,50%

Subtotal (II)

Total Geral (I + II)

Recursos 

Humanos
Até 35%

Ministério 

Batista Ágape

 

 

 



 

Versão 1.0_Setembro/2014 17 
 

Plano de Contas unificado 

Com a implantação do SIGMA, o MBA passou a adotar o Plano de Contas Unificado, visando facilitar 

a administração das nossas finanças e uniformização das informações, pois permitirá analisarmos melhor as 

receitas e despesas em seus diversos níveis de ocorrência, além de padronizar os registros contábeis. 

O plano poderá sofrer alterações a qualquer momento, visto que será um fiel demonstrativo das 

ocorrências contábeis e financeiras no dia a dia do MBA, regionais e igrejas. Essas alterações serão sempre 

realizadas pela administração do MBA, juntamente com a assessoria contábil, para dar cumprimento as 

exigências fisco-legais pertinentes. É mais uma ferramenta de apoio para que ajustemos, mais e mais, nossa 

realidade financeira à luz da Palavra de Deus. 

Centros de Custo 

Desde a implantação do SIGMA, o MBA passou a adotar, também, os Centros de Custo, cuja 

estrutura operacional está definida com três níveis, sendo: 

1º Nível = quarto dígito do CNPJ da igreja. Este dígito é determinado pela Receita Federal quando da 

atribuição do CNPJ. Assim, Campinas será sempre 0001 e as demais igrejas sequencialmente. 

2º Nível = refere-se ao ministério da Igreja 

3º Nível = divisões específicas de cada ministério, como por exemplo: louvor, coral, orquestra, vocal, 

etc. 

A estrutura do Centro de Custo atenderá todas as localidades e somente será alterada pela 

administração do MBA, juntamente com o Coordenador Regional e assessoria contábil. 

Acompanhamento Administrativo 

Cabe a administração do MBA, o acompanhamento de todas as ocorrências operacionais nas 

regionais e igrejas, visando o constante aperfeiçoamento de todos os procedimentos, bem como a 

programação e realização dos treinamentos e reciclagem das pessoas que necessitarem. 

Esse monitoramento poderá ocorrer através de visitas in loco, quer sejam nas regionais ou igrejas, 

não com caráter de auditoria, mas sim de assistência e de orientação para que exerçamos cada vez melhor a 

mordomia bíblica a nós confiada e fundamentada em princípios. 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 

superiores a si mesmo” Filipenses 2:3. 
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Sempre haverá relatórios registrando todas as ocorrências acordadas entre a administração e as 

regionais e/ou igrejas, para que todas as dúvidas e possíveis pendências sejam resolvidas, visando o 

aperfeiçoamento operacional de todas as rotinas estabelecidas. 

O Pastor Local e o Regional estarão sempre muito bem informados sobre todas as providências e 

pendências constatadas, bem como as instruções para aplicação dos efeitos corretivos.  

Arquivo de Documentos 

Toda a documentação tem, por força de legislação específica, um tempo obrigatória de permanência 

em arquivo, devendo ser respeitado para evitar sanções fiscais. A tabela informando esse tempo está em 

anexo. 

Os processos de receita e despesa passam a ser arquivados em pasta própria, conforme modelo 

abaixo: 

 

Registros Contábeis 

Todas as igrejas, com exceção de Campinas, terão a escrituração contábil realizada pelo regime de 

caixa, onde todos os fatos contábeis serão relacionados e registrados para apuração do Livro Caixa. 

Para tanto, compete as regionais administrativas, o acompanhamento, conferência, instruções e 

envio de toda a documentação das igrejas vinculadas, observando os prazos e informações pertinentes para 

que a execução aconteça, satisfatoriamente, pela mão dos profissionais contratados. 

A igreja em Campinas, por ser a matriz, deverá ter sua escrituração contábil realizada pelo regime de 

consolidação e será executada, também, por profissionais contratados. 
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A Instrução Normativa RFB nº 1420 estabelece que as empresas imunes e isentas façam a entrega da 

Escritura Contábil Digital (ECD) sempre até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano 

calendário, entrando em vigor a partir do ano calendário 2014. Assim estamos obrigados a entregar a 

Contabilidade Consolidada através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 

A não entrega da ECD acarretará em multas, bem como a entrega de informações incorretas e 

inverídicas. Atentem para as orientações a serem cumpridas para evitarmos a aplicabilidade de sanções e 

infrações. 

 

 

 

 

 

 

Sistema Bancário e Financeiro 

A IBA adotou como sistema para gestão administrativa e financeira, o SIGMA, no qual todas as 

informações pertinentes a receitas e despesas, deverão ser inseridas nele, para que haja um perfeito 

sincronismo com os registros contábeis e a escrituração ocorra através da utilização de softwares específicos 

para tal.  

Quanto ao sistema bancário, a IBA definiu como instituição oficial para todas as igrejas, o Banco 

Bradesco S/A, visto que somos clientes desde 1988. Poderão ocorrer alterações nesse sentido, mas ficarão 

vinculadas as vantagens que outras instituições oferecerão. 

Diante disso, o MBA, as Regionais e Igrejas, independentemente da localidade, deverão ter suas 

contas correntes nessa instituição, bem como a do pastor, presbíteros remunerados e funcionários.  

A centralização nessa instituição possibilita várias vantagens operacionais e financeiras para todos 

nós, facilitando, e muito, a operacionalização de receitas, pagamentos, transferências e outras operações 

comerciais, com taxas e tarifas reduzidas. 

 

Contribuições ao Ministério Batista Ágape - MBA 

A missão é abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo, e, para tanto, precisamos nos 

organizar administrativamente e financeiramente para que essa realidade venha a ser atingida. 

ATENÇÃO 

A organização em nosso ministério, não deve ser mais uma alternativa, mas sim uma decisão. Trata-

se de algo fundamental daqui para frente. 

“Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, 

de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros” Tito 1:5. 
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Coube a IBA estabelecer uma Aliança de Compromisso entre todos os pastores e definir os seguintes 

tipos de contribuições para subsidiar as seguintes necessidades: 

 

1- Dízimo dos Dízimos  

Todas as igrejas deverão remeter para o MBA, em conta bancária, até o 5º dia útil de cada mês, o 

equivalente a 10% do valor total das receitas auferidas no mês anterior, a título de dízimos e ofertas alçadas. 

Este tipo de contribuição tem o caráter de cobrir as despesas provenientes de: 

 Pagamento a missionários 

 Sustento ministerial a pastores de igrejas novas 

 Sustento ministerial a outros pastores, em decorrência de necessidades emergenciais 

 Pagamento de aluguéis de prédios e outras despesas (IPTU, documentações, etc...) 

 Viagens dos pastores e equipe de trabalho do MBA 

 Outras eventualidades 

 Ofertas pastorais para preletores em retiros e acampamentos  

 

2- Contribuição MBA 

 
Todas as igrejas deverão remeter para o MBA, em conta bancária, até o 5º dia útil de cada mês, o 

equivalente a 2,5% do valor total das receitas auferidas no mês anterior, a título de dízimos e ofertas 

alçadas. Essa contribuição tem o caráter de subsidiar as despesas provenientes de: 

 Pagamento da fatura mensal do seguro de vida em grupo para todos os pastores 

 Despesas com salários, benefícios e impostos dos funcionários do MBA. 

 

3- Cooperativa 

Todas as igrejas deverão remeter para o MBA, em conta bancária, até o dia 15 de cada mês, o 

equivalente a 5% do valor total das receitas auferidas no mês anterior, a título de dízimos e ofertas alçadas. 

Essa contribuição tem caráter único de subsidiar compras, reformas de prédios para instalações de nossas 

igrejas, sempre em conformidade com liberação definida pelo Pastor Presidente. 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Nenhuma igreja está autorizada, por decisão própria, a deixar de remeter as respectivas 

contribuições mensais ao MBA, exceto em casos extremamente necessário e com a devida autorização do 

MBA.  
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Princípios Bíblicos importantes sobre contribuições  

Quando falamos em contribuições, todos nós devemos ter entendimento e atitudes corretas para 

tal, seguindo criteriosamente os princípios bíblicos estabelecidos na Palavra de Deus, aos quais passamos a 

citar: 

1- Contribuir com Amor 

Deus deixa muito claro que a atitude de contribuir é muito mais importante que a quantia 

“E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o 

meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria” 1 Coríntios 13:3. 

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e 

desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé; deveis, fazer essas coisas e não omitir 

aquelas” Mateus 23:23. 

 

2- Primeiro para Deus       

As primícias sempre para o Senhor, em ordem e em escalão: 

“Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda” Provérbios 3:9. 

 
3- Contribuir com Alegria 

As contribuições devem ser dadas com boa disposição, sem pesar, sem irritação e sem desgosto.  

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque 

Deus ama ao que dá com alegria” 2 Coríntios 9: 7. 

 

4- Promessas de Deus para quem contribui 

A Benção do dar: “...mais bem aventurada coisa é dar do que receber“  Atos 20:35. 

Contribuir acrescenta materialmente: “Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e 

outros retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar 

também será regado” Provérbios 11: 24-25. 

“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância em 

abundância também ceifará” 2 Coríntios 9:6. 
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5- Ser Despenseiro Fiel 

Quando nos empenhamos para sermos despenseiros fiéis daquilo que o Senhor nos conferiu, quer 

seja no pouco ou no muito, essa atitude gera estabilidade financeira no orçamento.  

“Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é infiel no 

muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?” ucas 16: 10-11. 

 

Planejamento de atividades  

Os eventos planejados na Igreja Batista Ágape poderão ser Ministeriais ou Multiministeriais. 

Eventos Ministeriais – eventos planejados por um determinado ministério que poderá ter a 

participação de um ou mais ministério. Os convidados dos eventos poderão ser um grupo específico da 

membresia ou estender a toda igreja local. 

Eventos Multiministeriais – Evento coordenado pelo MBA, com objetivo de ministrar a toda igreja e 

que envolverá o serviço da maioria dos ministérios. As demais IBA´s serão também convidadas a 

participarem do evento.  

Sugere-se que cada igreja local reúna seus líderes de 1000 em Novembro de cada ano para elaborar 

a agenda de eventos do próximo ano útil. 

A reserva de uma determinada data na agenda da igreja local não significa aprovação automática do 

planejamento do evento. 

Todo evento deverá ser aprovado em duas áreas antes da divulgação do mesmo: 

1. Aprovação Pastoral – toda programação do evento, liturgia, preletores, tema, público alvo, 

objetivos a serem atingidos. 

2. Aprovação Financeira – após a aprovação pastoral, dever-se-á aprovar o planejamento 

financeiro do evento. 

As datas dos Eventos Multiministeriais serão informadas na penúltima reunião ministerial de cada 

ano que antecede o calendário apresentado. 

Estas datas deverão ser reservadas nas agendas de cada IBA local. 

Observação: A partir de 2014 toda aprovação de evento deverá ser solicitado pelo SIGMA, assim 

como todas as inscrições.  
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Prestação de Serviços, Funcionários e Pagamento de salários 

 

eSocial 

O eSocial é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo empregador 

em relação aos seus empregados. Estão sendo disponibilizados serviços e facilidades que possibilitam ao 

empregador o cumprimento de algumas de suas obrigações trabalhistas e fiscais num canal único, de forma 

facilitada e bem intuitiva. 

Quando for implantado em sua totalidade, o eSocial será estendido aos demais empregadores, 

pessoas físicas e jurídicas, trazendo diversas vantagens em relação à sistemática atual, tais como: 

Atendimento a diversos órgãos do governo com uma única fonte de informações, para o 

cumprimento das diversas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias atualmente existentes;  

Integração dos sistemas informatizados das empresas com o ambiente nacional do eSocial, 

possibilitando a automação na transmissão das informações dos empregadores;  

Padronização e integração dos cadastros das pessoas físicas e jurídicas no âmbito dos órgãos 

participantes do projeto. 

O projeto eSocial é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo federal: Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência – MPS, Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. 

Com o estabelecimento do Projeto eSocial, todas as contratações devem ser previamente realizadas 

através da Assessoria de Recursos Humanos do MBA. Assim anteriormente a aquisição do serviço de 

prestador de serviço autônomo, pastores, presbíteros, missionários e funcionários, as informações devem 

ser previamente ajustadas para implantação das informações impedindo infrações e multas por 

procedimentos incorretos nas contratações. 

 

Prestação de serviços à Igreja 

Todas as vezes que a igreja precisar dos serviços de um profissional como pedreiro, pintor, 

eletricista, encanador, jardineiro ou outro qualquer, é muito importante que seja verificado 

antecipadamente com o mesmo, a condição legal desse profissional como prestador de serviço, isto é, se é 

autônomo inscrito no INSS, não inscrito ou facultativo.  

É possível, também, que ele seja um micro empresário e possa fornecer nota fiscal como MEI ou 

Micro Empresário. Antes de definir o valor da prestação do serviço, é bom acertar primeiramente o 
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documento que ele fornecerá para a igreja, pois dependendo da condição, o valor do serviço prestado terá 

incidência de impostos e encargos sociais, podendo resultar em um valor líquido inferior ao combinado. 

Qualquer dúvida que a igreja tenha a respeito desse assunto, deve consultar o Coordenador Regional 

Administrativo, que prestará toda orientação necessária. 

 

Registro de Funcionários 

Quando se tratar de funcionário, será necessária a inclusão das informações no sistema denominado 

eSocial. Assim sendo, o Pastor Regional deverá autorizar a contratação e o Coordenador Regional 

Administrativo deve prestar todas as informações necessárias para o MBA anteriormente a contratação. 

Com a entrada do eSocial é mandatório que o procedimento de contratação só ocorra após a devida 

inclusão de todas as informações no sistema eSocial e sua liberação para contratação. Todos os 

procedimentos necessários serão informados pela Assessoria de Recursos Humanos. 

Caberá ao MBA, juntamente com o Coordenador Regional, realizar o envio das informações 

necessárias. 

Caso a igreja possua funcionários registrados, é necessário a obtenção do Acordo Coletivo junto ao 

Sindicato representativo da categoria, para sabermos a data e o mês de negociação sindical. 

 

Pagamento dos salários 

A folha de pagamento é centralizada e a Igreja receberá todas as informações prontas para realizar o 

pagamento. Para tanto, as informações de Pastores e Presbíteros deverão estar 100% atualizada 

mensalmente, para que não incorramos em erros junto a Receita Federal. As informações essenciais são: 

 Nome completo do pastor e/ou presbítero 

 Nº do CPF e do RG 

 Valor do salário 

 Quantidade de dependentes para efeito de dedução no Imposto de Renda 

 Descontos em geral a serem realizados no salário 

 Outras informações referentes a benefícios ou descontos  

Todas essas informações deverão ser enviadas para o responsável pela folha de pagamento até o dia 

25 de cada mês. 
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Funções do Coordenador Administrativo Estadual 

Nas regionais teremos os Coordenadores Regionais que são as pessoas da parte administrativa que 

suportarão todo o processo administrativo das igrejas submetidas a regional. 

Sua função principal é ser um multiplicador e catalisador de todos os procedimentos administrativos, 

realizando a comunicação direta entre as igrejas locais e o MBA. Para desempenhar suas atividades o 

sistema base é o SIGMA, como Sistema de Integração e Gestão das Informações. 

Suas funções abrangem: 

 Cadastramento da Igreja no SIGMA; 

 Supervisionar o processo de cadastramento de membresia no SIGMA; 

 Acompanhamento e Monitoramento da inserção de informações de fechamento financeiro e 

estatístico de cultos diariamente; 

 Acompanhamento e Monitoramento dos lançamentos das receitas inseridas pelo encarregado 

financeiro local semanalmente; 

 Certificar a entrega dos Relatórios de Fechamento de Cultos assinados, com o devido 

comprovante de depósito bancário correspondente semanalmente, e encaminhar o mesmo para o 

MBA mensalmente conferindo os lançamentos e o valor depositado em conta bancaria em 

titularidade da IBA; 

 Receber os documentos de despesas de cada de localidade, realizando o lançamento das 

informações no contas a pagar do SIGMA; 

 Realizar a conferencia da documentação de despesas quanto a validade fiscal e exigências 

formais, e montagem do processo de despesa definido neste Manual de Procedimentos no item 

Processos de Despesa; 

 Relatar ou apontar ocorrências que julgue ser inadequados ao Pastor Regional e posteriormente, 

se necessário, ao Administrador do MBA; 

 Encaminhar o processo de despesas para o MBA mensalmente; 

 Todos os documentos devem ser encaminhados em até 20 (vinte) dias após o encerramento do 

mês; 

 Realizar a conciliação bancária e gerar os extratos bancários a serem enviados mensalmente ao 

MBA conjuntamente com todos os processos definidos anteriormente. 
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Os coordenadores regionais terão suas atividades supervisionadas e acompanhadas pelo 

Departamento Administrativo do MBA, que terá a função de orientar e auxiliar nos procedimentos 

administrativos. 

 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários da IBA esta em desenvolvimento neste momento e será alvo 

de alteração deste Manual de Procedimentos Administrativos assim que for validado. 
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Predial 

Aspectos legais 

Todas as Igrejas devem manter toda documentação regular para seu perfeito funcionamento em 

todas suas localidades, estando aptas a responderem prontamente as autoridades constituídas. 

Devem ser observadas em especial todas as condições para obtenção e manutenção de Alvara de 

Uso dos Templos, tanto no aspecto de segurança, bem como no aspecto patrimonial.  

O documento fundamental para obtenção de Alvara de Uso é o habite-se, que deve ser obtido em 

prédios próprios ou solicitado em caso de imóvel alugado. 

 

Alugueis 

No tocante aos imóveis alugados ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para as negociações 

contratuais: 

 Somente pode ser celebrado em nome da Igreja Batista Ágape; 

 Prazo ideal: 30 meses; 

 Prazo máximo: 60 meses; 

 Obrigação de inclusão de clausula de rompimento após 12 meses de aluguel, com notificação 

prévia de até 60 (sessenta) dias de antecedência; 

 Máximo de valor: 30% da receita da IBA, exceto se aprovado pela Igreja Regional que deverá 

complementar o valor negociado, e com anuência do MBA; 

 Todos os contratos de aluguel devem ser previamente aprovados pelo MBA após analise e 

parecer da Assessoria Jurídica contratada. 

 Pode ser contratado Seguro Fiança desde que seja comprovada sua viabilidade. 

Todos os contratos de aluguel devem ser enviados para o MBA para arquivamento e 

acompanhamento dos reajustes contratuais. 

 

Extintores 

Todas as Igrejas são obrigadas a manter extintores carregados, revisados e em prazo de validade 

para uso em combate a incêndio, habilitando pessoas para seu perfeito uso. 
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É recomendado que exista um extintor de incêndio a cada 20 (vinte) metros de distancia, fixado a 1,6 

metros de altura, não podendo ficar abaixo de 20 cm do chão. A colocação dos extintores deve ser realizada 

com utilização das sinalizações adequadas e com acesso desobstruído. 

Recomendamos que cada IBA contrate empresa especializada em equipamentos de segurança e 

incêndio para obtenção de projeto de segurança adequado a sua localidade. 

Este item será alvo de monitoramento pelo MBA para evitar multas ou interdição de templos. 

 

Seguro Predial e de Bens 

Todas as Igrejas deverão possuir seguro, tanto para o imóvel quanto para seus bens patrimoniais, 

observando quanto ao montante necessário para suprir sua perda. 

Tanto os imóveis próprios e os alugados devem ser segurados com coberturas suficientes para suprir 

danos, incidentes ou ocorrências. 
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Bens Patrimoniais 

O patrimônio da igreja constitui-se de bens móveis, imóveis e saldos financeiros. A receita da igreja 

resulta de subvenções, legadas e quaisquer doações e contribuições, não gerando aos doadores qualquer 

direito de exigirem lucros, frutos ou outra forma de vantagens. 

Os bens adquiridos por aquisição, doação ou legado, inclusive das igrejas filiais, incorporam o 

patrimônio da Igreja Batista Ágape, não podendo ser alterados em suas características, nem dispostos, sem a 

prévia autorização do Conselho de Anciãos. 

Periodicamente será realizado Inventário dos Bens Patrimoniais cabendo a cada IBA apresentar sua 

relação de bens atualizados. A cada nova aquisição ou doação caberá a IBA Local informar ao MBA para 

atualização patrimonial através do formulário de atualização de bens patrimoniais. 

 

Ativos Permanentes 

Todos os ativos permanentes devem ter seus documentos legais obtidos em nome da Igreja Batista 

Ágape, com CNPJ da IBA Matriz. 

 

Aquisição 

 As aquisições devem ser autorizadas pelos Pastores Locais, em consonância com autorização do 

Pastor Presidente. Devem ser observadas as condições financeiras das IBAs locais para suprir as 

necessidades de recursos para as aquisições.  

 

Doação 

As doações devem ser recebidas com preenchimento de termo de doação a ser elaborado com 

orientação da Assessoria Jurídica do MBA. 

As doações poderão ser declinadas em caso comprovado de irregularidade de posse do bem a ser 

doado ou caso verificado alguma irregularidade de qualquer natureza. Caberá esta analise ao MBA 

juntamente com os Pastores da IBA. 
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Sistema de Gestão Ministerial Ágape (SIGMA) 

O sistema SIGMA foi desenvolvido com objetivo de integrar as diversas informações geradas entre os 

ministérios e, a partir deste conjunto de informações, executarmos a gestão das mesmas. 

A decisão em desenvolver um sistema de gestão integrado, personalizado à nossas necessidades, se 

deve à complexidade do modelo da nossa Visão Ágape e à necessidade de termos a segurança de restrições 

e permissões dos grupos de usuários. 

O fato do SIGMA não ser apenas um sistema informativo e sim de gestão das informações, 

proporcionará aos líderes de ministério e ao ministério pastoral uma maior facilidade no acesso às 

informações de cada membro e visitante, podendo assim gerar um atendimento mais assertivo a cada 

pessoa/família. 

Outro objetivo é facilitar as atividades ministeriais, fornecendo a cada líder uma ferramenta 

facilitadora dos seus processos ministeriais.  

O sistema foi desenvolvido em ambiente web, sendo possível o acesso à todas as nossas igrejas 

Ágape no Brasil e no exterior. Com isto desenvolvermos uma ferramenta de fácil acesso e fácil 

operacionalidade. 

Apesar de ser uma ferramenta de informática, foi desenvolvida alinhada a uma visão espiritual, que 

servirá de suporte na implantação de toda a Visão de Excelência por Cristo que tem como missão abençoar 

Campinas, São Paulo, o Brasil e o Mundo. 

Módulos SIGMA 

O sistema SIGMA é composto por 5 (cinco) módulos além das configurações de usuário,  grupos de 

usuários e relatórios. 

1. CADASTRO 

 Dados cadastrais divididos entre dois Bancos de Dados:  

1) Membro e Não Membro  

 Membro são todas as pessoas que são integradas a igreja por meio de 

Batismo, Aclamação, Carta de Transferência ou Reconciliação. 

 Não Membros são novos convertidos ou familiares de membros. 

2) Visitantes 

 Todas as pessoas que visitam por uma ou mais vezes a igreja, mas que 

ainda não tomaram uma decisão publicamente por Cristo. 

 Cadastro dos dados pessoais, status, patologia, Tribo e Subtribo, endereço, inclusão 

de familiares, histórico de atividades, ministério. 

 Cadastro com as informações das IBA´s com suas respectivas lideranças. 
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 Inserção de fotos no Cadastro de Membros. 

2. ATENDIMENTO 

 Aberturas de atendimentos com uma ou mais necessidades a serem programadas, 

agendadas, executadas e acompanhadas. 

 Em cada necessidade será possível inserir 1 ou mais ações. 

3. EBD – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

 Abertura de Curso, Disciplinas, lançamentos de matrículas, transferência e 

cancelamento de matrículas, lista de presença, controle de frequência e relatórios. 

4. FINANÇAS 

 Lançamentos das entradas e saídas, baixa financeira, movimentação bancária, 

transferência, relatórios. 

 Relatório financeiro por culto. 

5. EVENTOS 

 Cadastros dos Eventos Multiministeriais, Eventos Ministeriais, lançamento de 

inscrição e pagamento, programação, equipe de trabalho. 

 Planejamento financeiro do Evento, aprovações eletrônicas: pastoral e responsável 

financeiro. 

 Relatórios de Eventos. 

Implantação SIGMA 

A implantação do sistema SIGMA iniciou em Janeiro de 2013 com o treinamento dos Coordenadores 

Regionais de Campinas, São Paulo e Alfenas. 

A sequência de implantação em uma igreja será: 

1. Módulo Cadastro 

2. Módulo Financeiro 

3. Módulo Atendimento 

4. Módulo Eventos 

5. Módulo EBD 

Treinamento SIGMA 

Os treinamentos serão presenciais ou online por meio dos tutoriais carregados na Intranet. 

(http://www.igrejabatistaagape.com.br/intranet/) 

Os treinamentos presenciais serão fornecidos em grupo e as datas serão informadas pela 

Coordenação do SIGMA com antecedência mínima de 30 dias. 

Na conclusão do treinamento de cada módulo será fornecido um Certificado de participação do 

Módulo em referência.  

http://www.igrejabatistaagape.com.br/intranet/
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Material SIGMA 

Em nossa Intranet está disponível todo material para treinamento e apoio aos usuários: 

 Apostilas com exemplos de telas. 

 Tutoriais gravados em mini módulos, facilitando treinamento online e contribuindo para um 

aprendizado mais eficaz. 

 Referências Rápidas das principais funcionalidades. 

Cada material contém um controle de versão, contribuindo a consulta do usuário e a auto 

atualização de seu material de apoio. 

Sempre que houver novas funcionalidades serão postadas na Intranet também na página 

SIGMA/Novidades. 

Usuários SIGMA 

A senha é pessoal. Em nenhum momento, por nenhum motivo, deverá ser concedida para outro 

usuário.  

Sempre que necessário for criar novos usuários no sistema, favor solicitar para os e-mails: 

fridas@igrejabatistaagape.com.br e/ou prmarcelo@igrejabatistaagape.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fridas@igrejabatistaagape.com.br
mailto:prmarcelo@igrejabatistaagape.com.br
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Tabela de Temporalidade para Guarda de Documentos 

Os documentos e processos administrativos das Igrejas Batista Ágape devem seguir a seguinte 

Tabela de Temporalidade para Guarda de Documentos: 

Tipo de Documento Prazo de 
arquivamento 

Envio ao MBA Observação 

Contas de consumo 
(água, luz, gás, telefone, 
TV a cabo, internet) 

5 anos Cópia das contas 
com comprovante de 
pagamento 

Caso seja enviada Declaração de 
Quitação Anual de Débitos pela 
concessionária do serviço, os 
demais documentos poderão ser 
desprezados. 

Fatura de cartão de 
crédito 

1 ano Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Carnes de crediário 2 anos Cópia dos 
pagamentos no 
processo de 
despesas mensais 

 

Extratos bancários 1 ano Cópia do extrato 
mensal  

Poderá ser solicitado em qualquer 
momento pelo MBA 

Consórcio de veículos Até liberar 
alienação 

Cópia dos 
pagamentos no 
processo de 
despesas mensais 

A liberação de alienação de 
veículos deve ser consultada 
através de despachante 

Consórcio de imóveis Até obter 
Escritura 
definitiva 

Cópia dos 
pagamentos no 
processo de 
despesas mensais 

Deve ser enviada cópia da 
Escritura Definitiva para o MBA. 

Contracheques 
(holerites) 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

O MBA mantem contador 
contratado para fins trabalhistas 

Notas fiscais Garantia ou vida 
útil dos bens 

Cópia no processo 
de despesas mensais 

Vida útil dos bens é definida por 
Instrução Normativa da Receita 
Federal 

Recibo de condomínios 5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibos de aluguel 3 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibos pagamento de 
bens próprios 

Até obter 
Escritura 
definitiva 

Cópia no processo 
de despesas mensais 

Deve ser enviada cópia da 
Escritura Definitiva para o MBA. 
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Tipo de Documento Prazo de 
arquivamento 

Envio ao MBA Observação 

Escritura de imóvel Indeterminado Cópia Preferencialmente autenticada 

Recibos de pagamentos 
de Pessoa Física 
(autônomos) 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

Deve ser enviado previamente 
para o contador para preparação 
de guias de recolhimento de 
encargos sociais. 

Contratos de seguro 1 ano Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibos de planos de 
saúde 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

Deve ser contratado em nome da 
Igreja Batista Ágape. 

Carnês de IPTU/Taxa de 
Lixo 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibos do IPVA 5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

Veículos em nome da Igreja Batista 
Ágape podem pleitear isenção do 
IPVA. Solicitação deve ser feita pelo 
MBA ao Despachante. 

Carnês do INSS Até obter o 
benefício 

Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Declaração IR 5 anos Cópia para MBA Contados do primeiro dia do ano 
seguinte a entrega da declaração. 

Documentos trabalhistas, fiscais e tributários 

Tipo de Documento Prazo de 
arquivamento 

Envio ao MBA Observação 

CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) 

10 anos Cópia Deve ser elabora pelo contador 
para fins trabalhistas. 

Comprovante do 
exercício de atividade 
remunerado dos 
segurados e 
contribuições 
individuais 

Indeterminado Cópia  

Documentos de 
retenção de 11% ao 
INSS 

10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Folha de Pagamento 10 anos Cópia  

 

Documentos trabalhistas, fiscais e tributários 

Tipo de Documento Prazo de 
arquivamento 

Envio ao MBA Observação 

Guia da Previdência 
Social 

10 anos Cópia  
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Atestado de saúde 
ocupacional 

Tempo de 
validade 

- Deve ser arquivado na IBA Local 
por este prazo 

Aviso prévio 
(comunicado) 

2 anos -  

CAGED 3 anos -  

Contrato de trabalho Indeterminado -  

Cofins 10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

FGTS (depósitos) 30 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

GFIP/SEFIP 30 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Pedido de demissão 2 anos -  

Perfil Profissiográfico 
Previdenciario 

20 anos -  

PIS/PASEP 10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibo de entrega do 
vale transporte 

5 anos -  

Recibo de pagamentos 
de salários 

10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Recibos de pagamento 
de férias 

10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

As férias devem ser pagas até 02 
(dois) dias úteis antes do início 
período de gozo. 

    

Documentos trabalhistas, fiscais e tributários 

Tipo de Documento Prazo de 
arquivamento 

Envio ao MBA Observação 

Recibos de pagamento 
de 13° salário 

10 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

RAIS 5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

Relação de depósito 
bancário de salários 

5 anos -  

Termo de Rescisão de 
Contrato de Trabalho 

2 anos -  

Comprovante de 
rendimentos pagos e de 
retenção na fonte 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 

 

DIRF (Declaração do IR 
na fonte) 

5 anos Cópia no processo 
de despesas mensais 
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Declaração do ITR 5 anos Cópia   

DIPJ 5 anos Cópia  
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