
Perguntas Mais Frequentes Sobre o Relatório do FPE

1.Por que o participante do FPE pagou uma parcela do empréstimo no mês passado e ainda 
assim consta como mais de 150 dias em atraso?
Resposta: O cálculo de dias em atraso é feito dividindo-se o saldo em atraso pelo valor da parcela 
mensal, independente de quando ocorreu o último pagamento.

2.Por que o participante fez um pagamento há muito tempo em alguns casos consta somente 30 
dias em atraso?
Resposta: O cálculo de dias em atraso é feito dividindo-se o saldo em atraso pelo valor da parcela 
mensal, independente de quando ocorreu o último pagamento.

3.Por que um membro que não está mais na unidade ainda consta no relatório do FPE?
Resposta: Embora o membro não esteja frequentando a unidade, muito provavelmente a ficha do 
mesmo esteja na ala ou ramo. O relatório do FPE sempre considera a unidade onde a ficha do 
membro está registrada.

4.Por que acontece do participante do FPE informar ao líder do sacerdócio que está tudo certo 
quanto o pagamento do FPE mas o relatório apontar que o mesmo está em atraso?
Resposta: O relatório é atualizado mensalmente para acompanhamento do líder do sacerdócio. O 
líder pode fazer contato com o Centro de Serviços (0800-773-3446) para esclarecer eventuais 
dúvidas.

5.Qual a diferença entre os campos do relatório “Saldo Total do Empréstimo” e “Saldo em 
Atraso”?
Resposta: O “Saldo Total do Empréstimo” é o valor total que o participante ainda deve ao FPE 
enquanto o “Saldo em Atraso” é a parte do Saldo Total que está em atraso.

6.O que significa o campo “Último Contato por Telefone”?
Resposta: É a data em que houve o último contato por telefone com o participante ou parente, seja 
um contato originado pelo FPE ou pelo próprio membro.

7.Não recebi ou não localizo o relatório de minha unidade. Como acessá-lo?
Resposta: O relatório está disponível no MLS (Finanças/Relatórios e Reconciliar/Relatórios 
Financeiros).
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