COMPROMISSOS DO TESOUREIRO
Cadastro do Tesoureiro
O tesoureiro da Igreja ao ser nomeado deve entrar em
contato imediato com a Associação no setor de Auditoria
de Igrejas com Jucilene. Telefone – (11) 2128-1093 para o
preenchimento de sua ficha cadastral.
É muito importante que o tesoureiro mantenha seu
cadastro atualizado junto à Auditoria de Igrejas da APS,
pois com muita freqüência enviamos correspondências. O
endereço deve ser sempre onde haja pessoas para recebêlas, pois, quando enviamos correspondências registradas,
encomendas ou Sedex o correio somente as entrega em
mãos. Os telefones também são muito importantes para
mantermos contatos imediatos sempre que necessários.

Comissão da Igreja
O tesoureiro deve levar para a comissão da Igreja as
seguintes situações de voto:
 Mensalmente, o relatório do movimento
financeiro mensal da Igreja baseado no
orçamento.
 Anualmente
a. Renovação do seguro (novembro)
b. Renovação dos procuradores
(novembro/dezembro)
c. Atualização do patrimônio (fevereiro)
d. Apresentar o orçamento (dezembro/janeiro)
 Substituição de algum membro da tesouraria.
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 Sempre que houver situações de
substitutivas.
 Aplicações especiais de investimentos

notas

Comissão de Nomeações
A Comissão de Nomeações deve nomear para a
tesouraria da Igreja não somente o tesoureiro, mas uma
equipe de tesouraria composta de no mínimo três pessoas.
Recomenda-se observar que na equipe é importante estar
uma pessoa que tenha alguma habilidade com informática.

Reuniões da Associação
O tesoureiro deve participar de todas as reuniões
marcadas pela associação.

Treinamento
O tesoureiro deve encarregar, orientar e treinar o vice
tesoureiro ou outra pessoa, para atender aos assuntos da
tesouraria da Igreja, por ocasião da ausência do tesoureiro.

Patrimônio
No caso de a Igreja ou Grupo não possuir Departamento
Patrimonial o tesoureiro deve zelar por todas as
propriedades e bens da Igreja e cuidar de sua manutenção,
bem como preparar e manter atualizado o inventário de
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bens patrimoniais da Igreja, renovável anualmente no mês
de janeiro e levá-lo a votação pela comissão da Igreja.

Atividades básicas do Tesoureiro
Como “Administrador de todos os fundos da igreja”,
cabe-lhe guardar em segurança os valores, efetuar os
pagamentos de rotina e os autorizados pela Comissão da
Igreja, enviar regularmente os Fundos do Campo Local e
atender a todos os assuntos administrativos da igreja,
juntamente com o Pastor, Ancião e Secretário.
Entende-se que o tesoureiro da igreja não seja apenas
um caixa recebedor e pagador, porém um administrador e
líder espiritual financeiro da Igreja. Sobre ele recai uma
grande responsabilidade de cuidar dos recursos sagrados e
prover meios para sustentar a sua Igreja, buscando os
recursos do Senhor dentro e fora da Igreja. Muitos homens
e mulheres que não fazem parte da Igreja de Deus estão
gastando os recursos que deveriam ser do Senhor em vícios
e extravagâncias pessoais.
A Igreja não deve ser somente dos seus membros, mas
da comunidade local inteira. Se dermos a eles a
oportunidade de participarem na construção, na reforma,
nos serviços assistenciais da Adra e também nos serviços
evangelísticos da Igreja, certamente onde puserem o seu
tesouro ai também colocarão os seus corações e Cristo os
alcançará.
MATERIAL DISPONIVEL
1. Manual de Orientações para Tesouraria de Igreja
2. Envelopes de dízimos e ofertas – adultos
3. Envelopes de dízimos e ofertas – Jovens
4. Envelopes de dízimos e ofertas – Desbravadores
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5. Envelopes de dízimos e ofertas – Crianças
6. Comprovante de entrega de dízimos e ofertas
7. Porta envelope de entrega de dízimos e ofertas
8. Formulário para contagem de dinheiro
9. Comprovante de ofertas congregacionais
10. Recibos Informatizados
11. Recibos Manuais
12. Software para tesouraria informatizada
13. Saídas de caixa
14. Relação de Despesas (tesouraria manual)
15. Guia de Remessa (tesouraria manual)
16. Envelope de malote via Bradesco
17. Cartão de identificação para emissão de Notas
Fiscais
18. Termo de adesão ao serviço voluntário
19. Carbono (tesouraria manual)
20. Cola
21. Requisição de materiais
22. Extrato de Conta Corrente Contábil na APS
23. Extrato de Caixa Geral na APS
24. Formulário para orçamento da Igreja
25. Formulário para inventario de bens patrimoniais
26. Formulário para substituição de procuradores
27. Formulário para seguros da Igreja
28. Lista de membros codificados (tesouraria manual)
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