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IGREJA 
METODISTA 
 

GE. 035-2021 
 
Belo Horizonte, 27 de maio de 2021. 
 

 
Às Igrejas Metodistas 
Pastores/as, Missionários/as 
Tesoureiros/as e Coordenadores/as de Patrimônio e Finanças 
 
 
Ref:. eSocial – Evento de Transmissão e Pagamentos de Guias de INSS/GPS. Reunião 
on-line  

 
“Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e 

paz, por sua confiança nele, para que vocês  
transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.”  

Romanos 15.13 

Prezados irmãos e irmãs, 
 
Graça e paz!  
 
 
Como informado em circulares anteriores, a matriz e as filias da Associação da Igreja 
Metodista estão passando por adaptações concernentes à implantação do eSocial, ou 
seja, em um ambiente onde as empresas (igrejas) interagem virtualmente – e 
simultaneamente – nos sistemas do governo.  
 
A partir do mês de junho, teremos que implantar novas rotinas referentes aos 
colaboradores das igrejas locais, seja prestadores de serviço com Nota Fiscal, autônomos e 
celetistas. 
 
Sendo assim, informamos abaixo o novo procedimento: 
 
1- Caso a igreja local contrate algum prestador de serviços por NOTA FISCAL, precisamos 

informar ao Fisco as retenções devidas, sejam de ISS ou INSS. Será necessário enviar, 
mensalmente, a Nota Fiscal de Serviço e as Guias dos Impostos para o e-mail: 
auxadministracao@4re.metodista.org.br, até o dia 05 do mês seguinte. O não envio 
poderá acarretar multa para igreja local, pois o prestador e a igreja terão que informar 
os valores de contribuição devida. Caso aconteça a inexistência da informação por 
parte da igreja, a mesma será multada. 

 
2- A partir do mês de junho, as igrejas locais não receberão as guias de GPS por parte dos 

funcionários/autônomos, pois conforme decisão do governo a mesma será unificada, 
ou seja, uma única guia com o pagamento integral de todas as filiais, guia essa que 
pode chegar a aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Assim, junto à folha 
de pagamento de cada funcionário/autônomo, a igreja local encontrará um boleto da  

mailto:auxadministracao@4re.metodista.org.br
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Sede Regional com o vencimento para o dia 10 subsequente, referente ao valor de 
GPS do/a funcionário/a da filial, com o demonstrativo do valor. 

 
3- Orientações sobre os direitos trabalhistas dos colaboradores por CLT, conforme 

convenção: Plano de Saúde; Seguro de Vida; Plano Odontológico e BES (Bem Estar 
Social). 

 
4- Reuniremos, virtualmente, por Distrito, com todos/as pastores/as, tesoureiros/as e 

coordenadores/as de patrimônio e finanças via plataforma Zoom, para informar 
sobre essa nova implementação, como também de forma individualizada, por 
telefone, com cada tesoureiro/a local. 
 

Datas, horários e links dos encontros: 
 

 4.1 Distritos: Sul de BH e Norte de Minas Gerais e Norte de BH:  

01/06/2021, 20h às 21h, Link App Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09 

ID da reunião: 885 4106 0133 

Senha de acesso: 2705 

 

 4.2 Distritos: Zona da Mata e Leste da Zona da Mata: 

02/06/2021, 20h às 21h - Link App Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09 

ID da reunião: 885 4106 0133 

Senha de acesso: 2705 

 

 4.3 Distritos: Sul de Minas, Vale do Aço e Vale do Rio Doce: 
07/06/2021, 20h às 21h – Link App Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09 

ID da reunião: 885 4106 0133 

Senha de acesso: 2705 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09
https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09
https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09


  

 
 
__________________________________________________________________________________ 

Sede Regional: Rua Iribá, 68, Renascença, Belo Horizonte – MG  CEP: 31130-700 
Tel.: (31) 3241-4459 – http://www.4re.metodista.org.br 

IGREJA 
METODISTA 
 

 
 
 
 

 4.4 Distritos: Juiz de Fora, Caparaó e Centro do Espírito Santo: 
08/06/2021, 20h às 21h – Link App Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09 

ID da reunião: 885 4106 0133 

Senha de acesso: 2705 

 

 4.5 Distritos: Norte do Espirito Santo, Sul do Espirito Santo e Litoral do ES: 
09/06/2021, 20h às 21h – Link App Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88541060133?pwd=cjl5dG91dzdyWThiOUhpTlZpZnZPZz09 

ID da reunião: 885 4106 0133 

Senha de acesso: 2705 

 
Esperamos a compreensão de todos/as dessa nova metodologia e colocamo-nos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 

Atenciosamente, em Cristo, 
 
 
 
 
 

Presidente da Associação da Igreja Metodista 4ª RE 
                                                        

 
Rev. Leomir Henrique Pascoal 

Secretário Executivo de Ação Administrativa 

 

 
 

 
 

 

Rev. Wesley Gonçalves Santos 
Secretário Executivo da AIM 

 
 
C/C:  Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM 

Ministério de Ação Episcopal - MAE 
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