
 
 

MANUAL DE MOVIMENTO FINANCEIRO 

 

Trabalhamos anualmente com orçamentos elaborados pelo/a Coordenador 

Geral (CG) com a colaboração dos Coordenadores dos Projetos (CP) e 

Coordenação Administrativa (CA) e a aprovação do Conselho Fiscal. 

 

Controle de Gastos Mensais 

O/a CA, supervisionada pelo CG, faz uma previsão dos pagamentos mês por 

mês, conforme as rubricas orçamentárias já aprovadas, e com colaboração dos 

Coordenadores dos Projetos. CA apresenta esta previsão a CG entre dias 20 – 

30 do mês anterior, incluído aqui são quaisquer impostos a serem pagos, 

conforme informado pelo/a contador (a). 

 

Todos os gastos acima de R$100,00 serão pagos com apresentação de uma 

nota ou cupom fiscal. 

 

CA prepara o fluxo de caixa mensalmente entre dias 1 – 5 do mês 

subsequente e mostra para CG entre dias 5- 10.  CG verifica isso com os 

recibos e outros documentos fiscais, inclusive saldos físicos de caixa e extratos 

bancários do período, antes de mandar para o/a contador (a). (Na ausência de 

CG, o CP ou Diretor Financeiro é quem verifica). 

 

O/a contador (a) manda o documento de novo com os lançamentos contábeis, 

até dia 10 de mês subsequente, e CA/CG apresentam as planilhas nas 

reuniões do Conselho Fiscal. 

 

Os cheques são assinados pelo/a Presidente e pelo/a Diretor Administrativa, e 

CA tem uma procuração para cada um (a) deles. 

 

Os movimentos online são feitos por CA, somente com a aprovação da CG, 

conforme combinado. 

 

Os relatórios financeiros são feitos por CA e CG, entregues ao Diretor 

Administrativo cada três meses e para os financiadores cada seis meses, ou 

conforme as diretrizes deles. 

 

Conselho Fiscal 

Reúnem trimestralmente para verificar o movimento financeiro, dar apoio à 

Coordenação e deliberar assuntos financeiros. 

 



Prestadores de Serviços Externo 

Tem até dia 25 de cada mês para apresentar valores a serem pagos, até o 

quinto dia útil do mês posterior. 

 

Depreciação 

A nossa política de depreciação é para fins tributários, registrada no balanço da 

ONG de acordo com as regras e os limites estabelecidos na legislação fiscal. É 

a Receita Federal quem determina qual a vida útil estimada de um bem e, com 

base nela, sua taxa anual de depreciação. 

 

Cambio Internacional 

Elaboramos nossos orçamentos sempre em reais (BRL). Para financiadores 

internacionais, convertemos os valores em moeda estrangeira conforme as 

taxas publicadas no dia pelo Banco Central do Brasil.  Na receita de moeda 

estrangeira, negociamos a taxa final com nosso banco (Banco Bradesco SA, 

reconhecido como intermediário pelo Banco Central do Brasil), fazendo 

quaisquer ajustes necessários no orçamento antes de realizar o projeto.  

 

Final do Ano 

Balancete do ano a ser mandado até dia 31 de janeiro do ano subsequente.   

Balancete verificado pelo Conselho Fiscal dentre o primeiro três meses do ano. 
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