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Associação Amigos do Noivo – ABAN JF 

Regulamento Setor Financeiro 

O Presente regulamento tem por objetivo orientar a atuação da equipe 

financeira da ABAN e todos aqueles com as quais se relaciona. 

1. Objetivo do setor financeiro 

Controlar o Fluxo financeiro da instituição, atuando no planejamento financeiro, controle de gastos 

e prestação de contas. 

2. Atribuições 

2.1. Elaborar no início de cada ano um orçamento anual com previsão das receitas e despesas 

2.2. Definir os critérios para a distribuição dos recursos recebidos pela instituição, analisar 

individualmente os pedidos de recursos feitos por meio de formulário adequado (modelo 

padrão fornecido pela ABAN) e deliberar sobre a concessão do recurso requisitado. A 

concessão só se dará após a aprovação dos diretores da ABAN. 

2.2.1. A ABAN deverá divulgar anualmente dois editais para financiamento de projetos 

desenvolvidos internamente. o primeiro no mês de março e o segundo no mês de 

agosto de cada ano. 

2.2.2. O edital deve ser elaborado pelo coordenador da tesouraria de acordo com as 

previsões e disponibilidades de recursos para o período. O mesmo só terá validade a 

partir da aprovação dos diretores e publicação em meio adequado. 

2.3. Acompanhar e controlar as entradas e saídas diárias de recursos em cada filial e na matriz. 

2.3.1. Cada coordenador de Projeto/filial deve preencher mensalmente o fluxo de caixa 

correspondente às entradas e saídas do período, o arquivo deve ser enviado à tesouraria 

até o 5º dia do mês seguinte. 

2.3.2. Cabe ao tesoureiro da ABAN receber os arquivos dos coordenadores de cada 

Projeto/Filial e fazer a consolidação no Fluxo de Caixa geral. 

2.4. Exigir que cada projeto apresente periodicamente um relatório de execução financeira para 

controle da instituição 

2.5. Efetuar os pagamentos de contas a prestadores de serviços. 

2.6. Fazer a prestação de contas da instituição. 

2.7. Fazer análises acerca do previsto e realizado ao final de cada ano 

 

 
3. Composição (descrição detalhada em anexo) 
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3.1. Coordenador da tesouraria. Supervisiona e orienta a equipe de 

trabalho. Planeja e realiza a captação de para o funcionamento da 

instituição, e administra o emprego dos recursos financeiros na 

mesma. Mantém uma planilha com a previsão dos gastos realizados 

pela instituição. Previne para que não faltem recursos financeiros. 

Inova com formas de captação de recursos apropriadas para a organização. 

3.2. Tesoureiro. Controla as finanças da instituição por meio dos pagamentos de contas e 

salários, depósitos e saques da conta bancária da instituição. Mantém as planilhas de 

controle atualizadas (conciliação bancária) arquiva os documentos e os envia para a 

contabilidade. 

3.3. Coordenador de investidores sociais. Administra os espaços de propagandas exibidas no 

jornal Amigos. Capta investidores (através de indicações) e envia cobranças. Mantém a 

coordenação atualizada sobre novos contratos. 

3.4. Coordenador / Gestor/ Gerente. Busca a sustentabilidade financeira de sua filial ou projeto 

(s) por meio de doações, eventos, parcerias e outras fontes. 

4. Contratação de serviços 

Por ser uma organização do terceiro setor, existem basicamente duas maneiras de se tornar um 

colaborador na ABAN. 

4.1. Serviço voluntário: deve ser concebido por meio de um termo de adesão, declarando dessa 

forma a ciência do não recebimento pelos serviços prestados. Serviço voluntário não gera 

vínculo empregatício, nem obrigações previdenciárias de qualquer natureza. 

4.2. Serviço Remunerado: Existem algumas formas de se contratar ou prestador de serviço 

remunerado. 

4.2.1. Empregado celetista: Contrato que entre duas partes denominadas empregado ( 

pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário) e empregador (aquele que contrata remunera o 

empregado pelos serviços prestados sob seu comando e dependência). os aspectos 

dessa relação são regidos pelo DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, 

denominado Consolidação das Leis Trabalhistas. 

4.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Para contratar um MEI para prestação de 

serviços é necessário que tal relação não gere vínculo empregatício, ou seja o MEI 

não pode trabalhar para a empresa como qualquer outro funcionário. Vamos dizer que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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esse funcionário trabalhe todo dia (ou dias fixos), tenha horário 

pra chegar ou sair, responda a você diretamente, entre outros 

são características de um vínculo empregatício. , o que poderia 

ter problemas futuros. 

Não é permitida a substituição do vínculo empregatício principal 

(emprego com carteira assinada) pela condição de MEI, pois o benefício fiscal criado pela Lei 

Complementar 128/2008 é destinado ao empreendedor e não às empresas que o contratem. O 

MEI não pode ter, com o contratante de seu serviço, relação de pessoalidade, subordinação e 

habitualidade, pois isso caracteriza uma relação de emprego. Portanto, observa-se necessário 

alguns cuidados na elaboração do contrato de MEI, com auxílio de juristas para evitar 

possível identificação de vínculo empregatício futuro. 

4.2.2.1. Passo a Passo para a formalização como MEI: 

1) Entrar no site do portal empreendedor e informa CPF e data de Nascimento: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/quero-ser/formalize-se/formalize-se 

2) Se for necessário consulta prévia para localização, emitida pela prefeitura. Disponível em: 

https://www.pjf.mg.gov.br/espaco_cidadao/formularios/alvara_eventos/arquivos/cod057.pdf 

3) Realizado o cadastramento do Microempreendedor Individual – MEI, o CNPJ e o número de 

inscrição na Junta Comercial são gerados imediatamente e você não precisará encaminhar 

qualquer documento à Junta Comercial. 

4) Feita a inscrição, imprima: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, 

Carnê de Pagamento Mensal, Relatório Mensal de Receitas Brutas (um para cada mês). Essa 

documentação é importante para manter sua formalização em dia. 

5) O Microempreendedor Individual – MEI deve pagar mensalmente o valor de R$ 47,85 

(comércio ou indústria) ou R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 (comércio e 

serviços). Esses valores são correspondentes ao INSS, mais R$ 5,00 (Município – 

Prestadores de Serviço) ou R$ 1,00 (Estado – Comércio e Indústria). O valor de INSS 

corresponde a 5% do salário mínimo e, portanto, pode ser reajustado. Podem ser cobradas, 

também, taxas estaduais/municipais, mas essas dependem de seu estado e município e da 

atividade exercida. 

6) O Microempreendedor individual – MEI é obrigado a emitir nota fiscal na prestação de 

serviços e vendas realizadas para pessoas jurídicas, inclusive órgãos públicos, não sendo 

obrigatória a emissão para pessoa física, exceto se o consumidor exigir.O MEI não tem a 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/quero-ser/formalize-se/formalize-se
https://www.pjf.mg.gov.br/espaco_cidadao/formularios/alvara_eventos/arquivos/cod057.pdf
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obrigação de emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, mesmo se 

realizar vendas interestaduais, exceto se desejar e por opção. (§ 1º do 

artigo 97, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – 

CGSN de nº 94/2011). Portanto, deverá adquitir certificado digital 

apenas se for emitir NF-e 

7) O MEI deverá imprimir no portal do empreendedor o pagamento das guias mensais (DAS) e 

o empreendedor deverá registrar, mensalmente, em formulário simplificado, o total das suas 

receitas. Para tanto, deverá imprimir e preencher todo mês o Relatório de Receitas Brutas 

Mensais, conforme modelo disponível no Portal do Empreendedor. 

Como citado acima, é preciso ter um registro das pessoas que são voluntárias na organização, para 

dessa forma não gerar problemas futuros. Apesar de não ser assunto da área financeira, 

recomendamos aqui registrar todos os voluntário por meio do termo de adesão (disponível em: 

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/termo-de-adesao-voluntariado/ ) deixando claro a natureza 

dos serviços prestados. 

 
5. Aquisição de Produtos 

Os colaboradores da ABAN só podem adquirir e pagar por produtos/serviços com emissão de nota 

fiscal. 

5.1. Nota Fiscal de Produtos Usados Para registrar a compra de produtos usados de pessoa física 

deve ser gerado a nota fiscal de compra. No site da Secretaria do Esrado da Fazenda é 

disponivel link 

(https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/NFAE/SERVICO_007?ACAO=NOVO) 

para geração da Nota Fiscal Avulsa, seja por pessoa física, jurídica sem inscrição ou MEI. 

Deve preencher como sendo nota fiscal de entrada e com os dados da pessoa de quem 

comprou tal produto. 

6. Controle financeiro 

6.1. Orçamento: Elaborado pela equipe financeira no início de cada ano, deve conter uma 

estimativa de receitas e despesas segregadas por unidade, projeto e categoria (considera-se 

categoria: operacional, investimento e financiamento) 

6.1.1. O orçamento deve ser elaborado e aprovado pelos diretores até a primeira quinzena 

de fevereiro (15 de fevereiro) de cada ano. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/public/docs/RELATORIO_MENSAL_DAS_RECEITAS_BRUTAS.doc
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/public/docs/RELATORIO_MENSAL_DAS_RECEITAS_BRUTAS.doc
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/public/docs/RELATORIO_MENSAL_DAS_RECEITAS_BRUTAS.doc
http://www.parceirosvoluntarios.org.br/termo-de-adesao-voluntariado/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/NFAE/SERVICO_007?ACAO=NOVO
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6.2. Controle: Registro diário das entradas e saídas de recurso utilizando 

o modelo de Fluxo de Caixa 

6.3. Prestação de contas 

7. Anexos 

7.1. Descrição dos cargos 
 

Título do cargo: Coordenador da tesouraria 

Unidade: Tesouraria 

Descrição sumária 

Supervisiona e orienta a equipe de trabalho. Planeja e realiza a captação de recursos para o 

funcionamento da instituição, e administra o emprego dos recursos financeiros na mesma. 

Mantém uma planilha com a previsão dos gastos realizados pela instituição. Previne para que 

não faltem recursos financeiros. Inova com formas de captação de recursos apropriadas para 

a organização. 

Descrição detalhada 

● Organizar a planilha de previsão de gastos para o ano. 

● Realizar o planejamento de captação de recursos da instituição com antecedência. 

● Supervisionar e orientar o trabalho da equipe. 

● Empreender novas formas de captação em parceria com a direção da instituição. 

● Administrar o emprego dos recursos financeiros da instituição. 

Especificação 

Relações: reporta-se à diretoria da instituição, gerindo os recursos de acordo com a 

orientação da direção; supervisiona os ocupantes dos cargos da tesouraria, orientando-os 

quanto às regras financeiras; presta conta aos investidores quanto à utilização dos recursos 

obtidos. 

Carga horária: 12h semanais 

Instrução: desejável formação superior em administração, economia ou afim. 

Conhecimentos: ter conhecimento em informática, sobretudo conhecer detalhadamente e 

saber utilizar o Google drive; ter conhecimento em administração financeira; dispor de 

habilidade em liderança de equipe, empreendedorismo e visão de longo prazo. 

Experiência: experiência na área financeira de pelo menos 6 meses. 

Complexidade/iniciativa: alta complexidade; toma decisões quanto às formas de captar e 

empregar os recursos para o funcionamento da instituição. 
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Responsabilidades: responsável pelo planejamento de captação de recursos; 

responsável pela organização de planilhas de controle; responsável pelo 

acompanhamento da equipe; responsável por todas as máquinas e 

equipamentos que estiver operando na realização de seu trabalho; 

responsável por eventuais erros cometidos no decorrer do exercício do 

cargo.  

Ambiente de trabalho: com pouco ruído e temperatura ambiente. 

Data da elaboração: 14/05/2015 

 
 

Título do cargo: Tesoureiro 

Unidade: Tesouraria 

Descrição sumária 

Controla as finanças da instituição por meio dos pagamentos de contas e salários, depósitos e 

saques da conta bancária da instituição. Mantém as planilhas de controle atualizadas, arquiva 

os documentos e os envia para a contabilidade. 

Descrição detalhada 

● Realizar o pagamento de contas e de salários; 

● Atualizar as planilhas de controle; 

● Arquivar documentos referentes a pagamentos de boletos bancários e enviar a 

contabilidade; 

● Realizar depósitos e saques da conta bancária da instituição; 

Especificação 

Relações: reporta-se ao coordenador de tesouraria; mantém contato com o departamento de 

gestão de pessoas e com o departamento de comunicação, com as filiais e com os 

fornecedores de serviços. 

Carga horária: 12h semanais 

Instrução: informática intermediária. 

Conhecimentos: ter conhecimento em informática, sobretudo conhecer detalhadamente e 

saber utilizar o Google drive; ter conhecimento na área financeira. 

Experiência: desejável experiência na área financeira de pelo menos 6 meses. 

Complexidade/iniciativa: alta complexidade; responsável por escalar quais são as prioridades 

entre os pagamentos de contas da instituição. 
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Responsabilidades: responsável pelo pagamento de contas, lançamento de 

caixa, controles financeiros e arquivamento de documentos; responsável por 

todas as máquinas e equipamentos que estiver operando na realização de seu 

trabalho; responsável por eventuais erros cometidos no decorrer do exercício 

do cargo; responsabilidade pelo trabalho dos ocupantes de cargos 

subordinados.  

Ambiente de trabalho: com pouco ruído e temperatura ambiente. 

Data da elaboração: 18/06/2015 

 
 

Título do cargo: Coordenador de investidores sociais 

Unidade: Tesouraria 

Descrição sumária 

Administra os espaços de propagandas exibidas no jornal Amigos. Capta investidores 

(através de indicações) e envia cobranças. Mantém a coordenação atualizada sobre novos 

contratos. 

Descrição detalhada 

● Requisitar a todos os voluntários para que indiquem pessoas que desejam ser 

investidores sociais ou que desejam fazer propaganda no jornal da instituição. 

● Entrar em contato com os investidores para negociar a contribuição que será recebida 

pela instituição. 

● Enviar as cobranças mensais aos investidores e acompanhar o pagamento das 

mesmas, entrando em contato caso não tenha sido realizado. 

● Proceder o preenchimento do contrato de propaganda do jornal em duas vias, uma 

para a coordenação e outra para o cliente. 

● Manter a coordenação informada sobre os novos contratos. 

● Solicitar ao distribuidor o envio do jornal aos investidores sociais. 
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Especificação 

Relações: reporta-se ao coordenador de tesouraria; mantém contato com 

todos os voluntários da instituição. 

Carga horária: 8h semanais 

Instrução: Ensino Médio completo. 

Conhecimentos: ter conhecimento em informática, sobretudo conhecer detalhadamente e 

saber utilizar o Google drive; ter conhecimento sobre a cultura organizacional (missão, visão 

e objetivos) e o funcionamento da instituição; dispor da habilidade de comunicação 

interpessoal, sobretudo para vendas. 

Experiência: não requer experiência. 

Complexidade/iniciativa: média complexidade; não toma decisões; trabalho controlado pelo 

coordenador de tesouraria. 

Responsabilidades: responsável pelo contato com investidores para captação de recursos e 

cobranças; responsável por gerar e enviar de boletos com antecedência de 10 dias; 

responsável por todas as máquinas e equipamentos que estiver operando na realização de seu 

trabalho; responsável por eventuais erros cometidos no decorrer do exercício do cargo. 

Ambiente de trabalho: com pouco ruído e temperatura ambiente. 

Data da elaboração: 28/05/2015 

 
 

Título do cargo: Coordenador/Gestor/Gerente 

Unidade: Administração 

Descrição sumária: Arrecadar e gerir os recursos de sua filial ou projeto, mensalmente prestar 
contas à Matriz quanto aos gastos da filial/projeto. 

Descrição detalhada 

● Buscar a sustentabilidade financeira de sua filial ou projeto(s) por meio de doações, 

eventos, parcerias e outras fontes 

● Cuidar para que o recurso adquirido seja proveniente de fontes lícitas e probas; 

● Quando cabível, submeter a tesouraria da ABAN a solicitação por recurso por meio 

de formulário específico ou edital; 

● Zelar pelo bom uso dos recursos financeiros da instituição; 

● Prestar conta até o quinto dia útil do mês seguinte à utilização do recurso a prestação 

de contas dos gastos do projeto/filial; 

● Ao fim do projeto, apresentar um relatório com os resultados do projeto executado, 

contendo a prestação de contas por meio de relatórios financeiros e outras evidências. 
 


