
 

Caros irmãos; 

Graça e Paz! 

Uma das crenças da Igreja Metodista Congregacional é “Que a busca da excelência traz honra a Deus e 

reflete o Seu caráter”. Planejamento, avaliação, críticas construtivas, trabalho árduo e melhoria 

contínua pautam nossas ações e visam sempre glorificar o Nome de Jesus Cristo. 

Quando tratamos de recursos financeiros em meio a um mundo corrompido, nossa integridade na 

gestão destes tem que ser infinitamente mais robusta, principalmente com recursos consagrados no 

altar do Deus Todo Poderoso. 

Como parte do processo de Prestação de Contas, antes de fazê-la através de uma Assembleia Geral, ela 

é feita de modo contínuo, mensalmente, junto ao Conselho Geral e avaliada e auditada pelo Conselho 

Fiscal da IMC. 

Como ainda vivenciamos uma situação de incertezas quanto a abertura total da sociedade em função 

da Pandemia, este relatório à congregação uma vez mais será no modo remoto e não presencial, tendo 

em vista a Portaria SMSA/SUS-BH de 20 de Abril de 2021 que regulamenta sobre o funcionamento das 

igrejas. 

Deste modo, daremos conhecimento a vocês a seguir, as informações que compõem esta Prestação de 

Contas do Exercício de 2020, de forma descritiva.  

Com a graça do Senhor; 

Ronald F. Guimarães 

Junta Administrativa da IMC. 

 



1) Parecer do Conselho Fiscal 

 

 



2) Parecer da Contabilidade 

 

 

 



3) Processo Orçamentário na IMC 

 

a) Após consolidação pela Junta Administrativa das propostas dos ministérios em uma Peça 

Orçamentária da IMC, o Orçamento Geral será avaliado confrontado aos recursos de Dízimos e Ofertas 

e, sendo necessário ajustes, encaminhado à liderança; 

b) Realizado os ajustes necessários, a liderança encaminha ao Conselho Geral os valores totais para 

aprovação final. O orçamento aprovado não é autorizativo, mas um alvo a ser alcançado. 

c) Conforme o Art 86 do Regimento Interno, Compete a Junta Administrativa “Supervisionar o 

Orçamento Geral da IMC, cuidando para que não haja extrapolação do limite orçamentário em 

nenhuma das verbas do mesmo;” 

 



O orçamento é elaborado distinguindo-se os recursos para Despesas Essenciais (oxigênio) e os 

“sonhos” (investimentos, projetos, etc.) 

 

 

4) Relatórios Mensais  

 



 

5) Desempenho Financeiro no Triênio 

 

Em valor presente, as receitas demonstram no ano de 2020 um decréscimo de 5% sobre 2019, e 

de 2019 sobre 2018, um decréscimo de 6%. 

Em relação às despesas estas reduziram (-11%) de 2020 sobre 2019 e (1%) 2019 sobre 2018. 

Neste mesmo período as taxas de inflação medida pelo IPCA foram 4,52%, 4,31%, e 3,75% em 

2020, 2019 e 2018 respectivamente.  



6) Receita Per Capta Anual na IMC 

 

Considerado a média anual que reflete a redução de receitas decorrente do impacto econômico em 

2020 por causa da pandemia. 

A receita per capta reduziu (-5%) de 2020 para 2019 enquanto o número de membros ativos 

permaneceu nos mesmos patamares; 

De 2019 para 2018 a redução foi de (-3%) no valor per capta, sendo que o número de membros ativos 

apresentou um decréscimo de (-4%). 

7) Comparativo Receitas Reais (Realizado) x Receitas Previstas (Orçado) 

 

Em relação à meta inicial planejada e aprovada pelo Conselho Geral em Novembro de 2019 para 

o ano de 2020, a IMC ficou abaixo do alvo de receitas em 2,5% conforme gráfico abaixo: 

 



 
 

 

8) Comparativo Despesas Reais x Despesas Previstas 

 



Foi possível uma redução nas despesas do ano de 2020 em razão da Pandemia e paralização de algumas 

atividades, bem como pela utilização da MP936 com reduções de jornada de trabalho e salários da 

administração e Conservadora, e, como também pela redução de gastos fixos como energia, água, etc..  

9) Detalhamento por Grupo de Despesas 

 

Como exposto no gráfico acima, os grupos de maior impacto foram os de Despesas Trabalhistas e 

Despesas correntes, que somados utilizaram 80% do orçamento.  

10) Comparativo Despesas Essenciais x Receitas 

 
 



As despesas essenciais absorveram 74% das receitas anuais. A diferença de 26% foi aplicada em 

missões, ação social, investimentos, etc. 

Em 2019 este índice era de 80%, ou seja, obtivemos uma redução de (-6%). 

 

11)  Impacto Despesas Trabalhistas no Triênio

 
Com as reduções de salários e carga horária autorizadas pela aplicação da MP936, como 

resultado obtivemos um decréscimo de 5 pontos percentuais de 2020 sobre o ano anterior 

mesmo tendo uma redução de receitas também de (-5%). 

 

12) Dízimo dos dízimos (IMCDízimo) 

A Igreja Metodista Congregacional destina 10% de suas receitas como investimento no Reino, tanto em 

Instituições ou Organizações Cristãs como em pessoas físicas (Missionários, Pastores, etc.). 

Destas ofertas missionárias, 70% dos recursos são destinados a missionários e instituições diretamente 

vinculados à IMC e 30% dos recursos para missionários e instituições externas. 

Apesar da situação vivenciada na economia brasileira nos últimos anos, que tem afetado as 

organizações e indivíduos, a IMC manteve-se fiel em 2020 junto aos parceiros missionários, como Casas 

de Recuperação, Assistência e Promoção Social, etc. Conheça alguns destes beneficiários:  



 

 

 

O versículo acima reflete nosso sentimento e gratidão ao que o Senhor tem feito por nós. 

Caso for seu desejo ter acesso a mais detalhes deste relatório, teremos o máximo prazer em apresentar 

dados, documentos e maiores esclarecimentos. 

Entre em contato com a secretaria da IMC (3245-9009) e agende um horário que a administração da 

IMC proverá a você estas informações. 

Que a benção do Senhor permaneça sobre todos nós, família IMC. 


