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IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
FEDERAÇÃO DAS SAFs 
PRESBITÉRIO _____________ 
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ITENS A SEREM OBSERVADOSː 

 

Quanto ao Livro de tesouraria 

 

1. Se o Livro da Tesouraria da Federação possui termo de abertura na 

1ª página pautada; se possui termo de encerramento, por quem fez o 

de abertura; 

 

2. Se todas as folhas estão tipograficamente numeradas e rubricadas 

pela Presidente; 

 

 

3. Se há rasuras ou emendas, falta de folhas ou folhas rasgadas, 

limpeza (asseio e escrito) e, folhas ocupadas com lançamento 

referente a mais de um mês, o que não pode acontecer; 

 

4. Se no DEVE estão registradas somente as entradas e no HAVER 

somente as saídas; 

 

5. Se o histórico de cada assentamento está correto; 

 

6. Se os saldos anteriores estão registrados na página DEVE e os 

saldos para o mês seguinte estão registrados na página HAVER; 

 

7. Se o livro é próprio (tamanho 22x32cm); 

 

8. Se a soma total da coluna “DEVE” está igual à soma total da coluna 

“HAVER”. 
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Prestação de Contas 

 

1. Verificar se o livro de Notas de Entrada e Saída estão organizados; 

 

2. Verificar as contas do ano, se não possuir nenhum erro; 

 

3. Conferir as notas e recibos relativos aos lançamentos dos livros, se 

todas as notas estão lançadas no livro, ou se tem algum lançamento 

que não tem a nota. 

 

4. Se todos os recibos eletrônicos possuem uma cópia xerocada. 

 

 

 

Orçamento 

1. Analisar a Previsão Orçamentária para o exercício seguinte, 

encaminhada pela Tesoureira (Artigo 54, Alínea f, do GSIs), e 

apresentar ao plenário para aprovação. 

 

 

 

O Relatório da Comissão deve: 
 

a) Iniciar com um texto bíblico: 
 

b) Deverá conter o nome e a assinatura de todos os componentes da 
Comissão; 
 

c) Enumere cada item a ser relatado; 
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PARECER DA COMISSÃO 
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FEDERAÇÃO das SAFs 
Previsão Orçamentária para _________ 

RECEITAS 

Saldo Anterior R$  

Contribuição Anual R$  

Fundo de Congresso R$  

Ofertas R$  

Oferta Especial R$  

Doações R$  

Verba do Presbitério R$  

TOTAL DAS RECEITAS R$  

 

DESPESAS 

Repasse 50% da Contribuição Anual 
a Sinodal 

R$  

Repasse do Fundo de Congresso R$  

Congresso R$  

Material de Escritório R$  

Viagens da Diretoria/Representações R$  

Comunicações/Correios R$  

Ofertas/Doações R$  

Treinamentos R$  

Ação Social R$  

Evangelismo R$  

Dispersas diversas R$  

   

TOTAL DAS DESPESAS R$  

SALDO PARA O ANO SEGUINTE R$  

 


