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1. Justificativa 

Este documento foi desenvolvido para dar orientações administrativas de cunho financeiro, contábil e 
tributário para as Uniões Regionais Espíritas e os encarregados financeiros de eventos. 

2. Público Alvo: 

Diretoria Executiva FEC, Presidentes de UREs e responsáveis por eles indicados para gestão de eventos, 
Equipes internas FEC. 
 

3. Etapas para Implantação do projeto 

A operacionalização do projeto será efetuada progressivamente, seguindo as etapas abaixo: 
 
20.06.2020 – 1ª. etapa – criação de conta e unificação dos valores, (URES piloto). 
As UREs que o desejarem já podem iniciar a integração dos seus recursos na Conta Integrada e auxiliar na 
validação dos processos em implantação.  
Mudanças e ajustes poderão ser implementados com a anuência de todos os envolvidos. 
Acompanhamento da movimentação da URE será efetuado através de relatórios periodicamente 
encaminhados. 
Nesta etapa seriam admitidas 3 (três) UREs para compor a fase piloto do projeto. 
 
01.02.2021 – 2ª. Etapa – criação de interface de consulta via sistema 
As UREs poderão consultar a movimentação financeira (recebimentos, pagamentos, tarifas) diretamente 
no sistema WEBFEC-URE, em formato de conta corrente, podendo, se necessário, consultar os documentos 
digitalizados associados a cada pagamento. 
 
01.07.2021 – 3ª. Etapa – integração de rotinas  
As rotinas de “Solicitação de pagamento” e “Prestação de contas” serão disponibilizadas para 
preenchimento em formato digital. 
 
31.12.2021 – 4ª. Etapa – implantação de projeto em todas as UREs. 
 

3.1. Capacitação: 

Serão desenvolvidas capacitações para as pessoas que farão o acompanhamento dos recursos financeiros 
das URES a serem administrados pela FEC, visando orientar todos os procedimentos necessários 
relacionados tanto às rotinas, quando da realização de eventos, como da gestão direta dos recursos 
financeiros. 

4. Objeto do Manual 

Este documento orienta sobre os procedimentos de movimentação dos recursos financeiros das UREs 
centralizados no caixa unificado da FEC, bem como sobre a prestação de contas de eventos e da solicitação 
de reembolsos. 
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5.  Responsabilidades 

A FEC ficará responsável por fazer toda a administração dos recursos financeiros das URES que centralizar, 
conforme exposto neste manual, e fornecerá relatório mensal contendo toda a movimentação específica 
de cada URE (Receitas / Entradas, Gastos / Saídas e Saldo disponível). 
Já as UREs, em todos os eventos que promoverem, deverão definir a pessoa que será responsável pela 
gestão/controle financeiro dos mesmos e que deverá fazer todas as solicitações relacionadas aos 
desembolsos necessários, em conjunto com o Presidente da respectiva URE ou por ele validadas. 
 

6. Centralização e administração dos Recursos Financeiros das UREs    
pela FEC 

 
Atendendo à previsão do Regimento Interno da FEC, em seu Artigo 99, que dispõe sobre a integração dos 
recursos financeiros das UREs de forma centralizada na estrutura da Vice-presidência de Administração e 
Finanças, abaixo apresentamos um roteiro para implantação deste processo: 
 

Art. 99. Para maior eficiência administrativa e financeira dos órgãos descentralizados e 
atendimento às obrigações fiscais e contábeis, a movimentação financeira da URE deverá 
utilizar a inscrição do CNPJ/MF de titularidade da FEC, as contas bancárias da FEC e a 
estrutura da Vice-presidência de Administração e Finanças da FEC, mediante pagamento 
dos custos para esse fim.   
 

6.1 Conta Corrente Integrada UREs (CCI – UREs) 

A Vice-Presidência de Administração e Finanças, através do Setor Financeiro e do Setor Contábil, fará o 
gerenciamento dos recursos, com a utilização de uma conta bancária integrada, com o saldo unificado de 
todos os valores depositados. Poderá ainda, por conveniência operacional, separá-los em contas correntes 
individualizadas por URE. O registro contábil dessas transações (débitos e créditos) será efetuado em conta 
Razão, separadas por URE. 
 

§ 1º. A Vice-Presidência de Administração e Finanças da FEC ficará responsável pela 
contabilização dos créditos e débitos de cada URE, criando contas contábeis separadas para 
cada URE, com emissão de relatório mensal individual por URE. 

 
As contas bancárias utilizadas nestes controles somente deverão ser operadas, através de transação 
eletrônica, não podendo ser efetuadas operações de saques/retiradas ou emissão de cheques. Todas as 
transações de entradas e saídas devem estar relacionadas a uma ou mais URES participantes do programa 
através de lançamentos individuais ou em formato de rateio. 
 
Todos os procedimentos para movimentação dos numerários depositados nesta conta serão 
documentados neste Manual, que será periodicamente atualizado, atendendo sempre às demandas 
apresentadas na sua utilização. 
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O Setor Financeiro da FEC fará, periodicamente, o envio de relatório de Movimentação (conta razão), 
indicando o saldo anterior, recebimentos, pagamentos e saldo final do período relatado, através de 
mensagem para o endereço eletrônico do Presidente da URE e/ou para a pessoa que for indicada pelo 
mesmo.  
 
Futuramente a consulta da movimentação poderá ser efetuada a qualquer momento, utilizando-se o 
sistema WEBFEC-URE, em opção específica, através de senha privativa do Presidente da URE. 
 

6.2 Rateio de custos gerados pela CCI – UREs 

As tarifas bancárias e demais despesas para administração dos recursos financeiros serão rateados de 
forma igualitária entre todas as UREs que estiverem utilizando o CCI-UREs. 
 

§ 3º. A URE deve contribuir mensalmente com a FEC, em valor anualmente fixado e 
estipulado pela Vice-presidência de Administração e Finanças da FEC e aprovado em CFE do 
mês de outubro do exercício anterior.  

 
Nesta fase de implantação do projeto não haverá cobrança de contribuição por conta da FEC, somente 
sendo rateadas as tarifas bancárias decorrentes. 
 

7.  Da entrada de recursos na CCI - UREs 

 
As UREs podem ter várias situações onde geram suas receitas, mas todas acabarão por chegar à CCI – UREs 
por dois canais principais: 

1. De forma independente, em eventos administrados totalmente por ela, e que posteriormente suas 
sobras serão depositadas na CCI – UREs para serem administradas de forma centralizada; 

2. Em conjunto com a FEC, em evento onde a receita do mesmo poderá ser recolhida pelos meios de 
pagamento disponibilizados pela Federação. 

 
Habitualmente, a FEC disponibiliza o uso da ferramenta de gestão de inscrições para que as UREs possam 
utilizá-la em seus eventos/atividades. Quando forem eventos cobrados através de inscrições via boleto 
bancário ou Pagseguro (cartão de débito/crédito) haverá um procedimento de fechamento financeiro, 
apurando o resultado final do evento (+ receitas – tarifas), cujo saldo deverá ser transferido para a conta 
CCI – UREs e será contabilizado para a respectiva URE responsável. A apuração dos resultados dar-se-á 
através dos procedimentos descritos no item “12. Formulário para Prestação de Contas – Eventos”. 
 
ATENÇÃO: O Setor Financeiro da FEC deverá ser informado sempre que algum valor for depositado na CCI - 
UREs, através do e-mail financeiro@fec.org.br, para que o valor seja associado à URE correspondente. 
Sempre que possível, encaminhar o comprovante da realização do crédito (depósito/ transferência). 
 
 
 

§ 4º. É vedado à URE utilizar recursos não disponíveis. 
  

mailto:financeiro@fec.org.br
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8.  Da saída de recursos na CCI - UREs 

Para as UREs fazerem uso dos seus recursos financeiros centralizados, será necessário seguirem algumas 
normas. Elas são necessárias para que se possa manter em perfeito controle contábil toda a movimentação 
sem que o movimento federativo corra qualquer risco fiscal. 
 
As normas foram estruturadas de maneira a simplificar os trabalhos para as UREs e o setor financeiro da 
FEC, e também garantir a maior transparência possível sobre todas as operações realizadas, além de 
atender à legislação vigente em todas as suas exigências. 
 

§ 2º. A URE deverá cumprir todas as normas estabelecidas pela VPAF da FEC, em manual 
próprio, quanto à necessidade da apresentação de documentos para comprovação de 
gastos e/ou reembolsos. 

 
A seguir, vamos descrever cada uma delas e orientar a como proceder nas possíveis situações que teremos. 
 

8.1 Autorização para pagamento 

Todos os pagamentos demandados pela URE deverão estar autorizados através de solicitação do 
Presidente da URE e da pessoa encarregada pela gestão/controle financeiro de evento/atividade 
promovida pela URE, conforme disposto no item “5. Responsabilidades”, acima. 
 

9. Formulários para solicitação de uso dos recursos da URE 

A legislação nos obriga a manter armazenados em formato digital, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, 
todos os documentos fiscais referentes às movimentações financeiras que ocorrerem na CCI – UREs, além 
dos registros físicos adequados à escrituração contábil. 
 
Assim, sempre que a URE desejar utilizar recursos financeiros disponíveis na CCI - UREs, deverá efetuar a 
solicitação através do preenchimento do formulário no modelo adequado (abaixo especificado), 
encaminhando-o para o Setor Financeiro da FEC, através do e-mail financeiro@fec.org.br, com cópia para o 
Presidente da URE solicitante, ou enviado por ele. 
 
Como teremos situações diferentes que demandarão o uso dos recursos financeiros por parte das UREs, e 
para facilitar o trabalho de todos os envolvidos, desde as contratações dos gastos até seu fechamento 
financeiro, criamos formulários específicos para cada caso. 
 
Os modelos de formulário criados são: 
 

 
a) Formulário para solicitação de adiantamento de numerário 

Neste caso, a solicitação trata de adiantamento de valor, para posterior fechamento e prestação de 
contas. 

b) Formulário para solicitação de pagamento eletrônico a fornecedor 
Pagamento que será efetuado diretamente ao fornecedor, através de transferência eletrônica ou 
boleto bancário. 

mailto:financeiro@fec.org.br
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c) Formulário para prestação de contas - EVENTOS 
Para os casos onde a URE está prestando contas de um fechamento de evento realizado. 

d) Formulário para prestação de contas – URE 
Para os casos onde a URE esteja prestando contas de adiantamento solicitado para custear 
despesas de sua ordem. 

e) Formulário para solicitação de reembolso de valor pago antecipadamente 
Nos casos em o que o documento fiscal já foi pago pelo solicitante, e está sendo efetuado o 
reembolso do pagamento efetuado. 

 
A seguir, vamos detalhar e explicar como se dá o preenchimento de cada um deles. O acesso aos mesmos 
(em planilha Excel) é feito através do Portal da FEC (www.fec.org.br), na área de downloads. 
 
ATENÇÃO: Todos os formulários deverão estar acompanhados dos documentos fiscais correspondentes. 
Para saber sobre as especificações técnicas de cada tipo de documento que será aceito pela contabilidade 
da FEC, dedicamos um capítulo inteiro a eles. Dispense a atenção necessária para ler e compreendê-los, 
pois é de extrema importância que eles sejam sempre preenchidos corretamente pelo emitente. (ver item 
“17. Sobre os documentos fiscais”). 

10. Formulário para solicitação de adiantamento de numerário 

 
Destinado à solicitação de adiantamento de valor, para posterior fechamento e prestação de contas. 
Necessário nos casos onde o trabalhador da URE vai necessitar de recursos para pagar despesas que terá 
na participação de um evento, atividade, reunião, etc., onde estará representando a instituição, e 
posteriormente encaminhará os comprovantes dos gastos ocorridos anexados ao “Formulário de 
fechamento e prestação de contas” para que seja feito o fechamento financeiro. 
 
Também pode ocorrer em casos onde a URE vai promover um evento e necessita de recursos para 
pagamento de alguns dos gastos decorrentes, mesmo antes do evento ocorrer, e, após seu encerramento, 
fará uma prestação de contas para a FEC, informando o resultado (Déficit ou Superávit), e solicitando o 
fechamento financeiro necessário. 
 
Nesses casos, para a FEC poder realizar um adiantamento dos valores a serem pagos antecipadamente pela 
URE organizadora de um evento, a solicitação deve se dar com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
Também é fundamental que haja disponibilidade de recursos na conta da URE solicitante.  
 
Caso a receita do evento esteja sendo administrada pela FEC (Ex.: Boletos para inscrição), esta poderá 
realizar um adiantamento dos valores já recebidos e disponíveis.  
 
A seguir apresentamos o primeiro formulário, o qual é simples e contém as informações mínimas 
necessárias para que se possa adiantar o valor. 
 

10.1 Identificação do solicitante do adiantamento 

O Solicitante deverá preencher: o campo Data de Solicitação, indicando a URE solicitante e o nome da 
pessoa que está autorizando o pagamento, o valor do adiantamento (em valor e por extenso) e a 
justificativa do mesmo.  

http://www.fec.org.br/
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10.2 Dados para depósito e assinaturas dos responsáveis 

Na parte inferior do formulário, conforme o quadro abaixo, deverão ser informados os dados bancários do 
solicitante para que seja feita a transferência do valor. 
 
Nome completo – Informar o nome completo do titular da conta bancária, preferencialmente em nome da 
pessoa solicitante. 
CPF/CNPJ – Informar o número do CPF ou CNPJ 
Banco – Informar o nome e/ou código do banco 
Tipo de conta – Informar o tipo da conta (conta corrente, poupança, pessoa jurídica) 
Agência e Conta – Informar os números de agência e conta, com os respectivos dígitos verificadores 
 

 
 
No quadro abaixo, a pessoa solicitante deverá assinar o documento, juntamente com o Presidente da URE. 
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11. Formulário para solicitação de pagamento eletrônico a 
fornecedor 

Formulário para ser utilizado quando o pagamento será efetuado diretamente ao fornecedor, através de 
transferência eletrônica ou boleto bancário.  

11.1 Identificação do solicitante 

O Solicitante deverá preencher: o campo Data de Solicitação, indicando a URE solicitante e o nome da 
pessoa que está autorizando o pagamento. Se necessário, preencher o campo observação. 
 

 

 
 

11.2 Lançamento dos Documentos Fiscais 

Para que o pagamento eletrônico a fornecedor possa ser feito, será necessário que, anexo ao formulário, 
sem exceções, sejam enviados os documentos fiscais nele relacionados e os respectivos boletos, caso 
existam. 
 
Para cada documento fiscal, deverão ser preenchidas as informações abaixo: 
 
Data do Documento – Informar a data indicada no documento fiscal 
Documento Fiscal – Indicar o número de identificação do documento fiscal 
Fornecedor – Indicar a Razão Social do fornecedor.  
Categoria – Indicar o tipo de despesa realizada. Para selecionar relação dos tipos de despesa cadastradas, 

clicar no campo e em seguida seleciona a seta  . 
Será exibido o quadro abaixo.  

 
Localizar a categoria desejada.  
Caso a categoria desejada não exista na relação, selecionar uma categoria similar. 
Valor – Informar o valor do documento fiscal. 
Na última linha deste quadro, os valores serão totalizados. 
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Caso haja necessidade, novas linhas poderão ser incluídas. 
 

 
 
 

11.3 Totalizações 

Conforme as despesas vão sendo lançadas no campo específico, os tipos de despesa vão sendo totalizados 
no quadro abaixo. 
 

 
 
 
No quadro abaixo, a pessoa solicitante deverá assinar o documento, juntamente com o Presidente da URE. 
 

 
 

11.4 Dados bancários de fornecedor para pagamento por meio de TED/DOC 

Caso algum dos fornecedores solicite que o seu pagamento seja feito por meio de transferência bancária, 
será necessário que este forneça os seus dados bancários e complementares para que se possa transferir o 
valor. 
 
Reproduzir uma cópia do formulário abaixo para cada pagamento que for nesse formato, e preencher (ou 
solicitar ao fornecedor que o faça) com os seus dados bancários e complentares, conforme o modelo. 
 
Fornecedor – Informar a razão social do fornecedor / titular da conta bancária, preferencialmente em 
nome do fornecedor. 
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CPF/CNPJ – Informar o número do CPF ou CNPJ 
Banco – Informar o nome e/ou código do banco 
Tipo de conta – Informar o tipo da conta (conta corrente, poupança, pessoa jurídica) 
Agência e Conta – Informar os números de agência e conta, com os respectivos dígitos verificadores 
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12. Formulário para prestação de contas- Eventos 

 
Existe uma situação um pouco mais complexa que acontece no que tange a eventos do Movimento 
Espírita, os quais podem ser promovidos pela URE de forma independente, ou em parceria com a FEC. Em 
ambos os casos, poderá ocorrer uma solicitação de adiantamento de numerários por parte da URE (vide 
item “10. Formulário para solicitação de adiantamento de numerários”). Ao final do evento, a URE deverá 
encaminhar os documentos e informações relativos às receitas e gastos do evento, bem como a 
informação sobre se houve ou não adiantamento de numerários, e o fechamento financeiro (Déficit ou 
superávit).  
 
O envio do formulário utilizado nesse item é imprescindível para justificar a origem de recursos financeiros 
que entram na CCI – UREs, ou a sua saída. Por isso, deve ser preenchido com muita atenção, pois toda a 
contabilização será realizada com base nele e nos documentos que o acompanharem. 
 
Ele deve ser apresentado sempre até 5 (cinco) dias após a realização do evento federativo, relacionando 
toda a receita e/ou a despesa realizadas no evento.  
 

12.1 Identificação do evento 

O Solicitante deverá preencher: o campo Data de Evento e da Prestação de Contas, indicando o nome do 
evento e da Pessoa Responsável e da Vice-Presidência associada (se for o caso) 
 

 
 
 

12.2 Indicação da receita do evento 

Campo destinado para indicar as fontes da receita do evento.  
 
Caso tenha sido utilizado o sistema de inscrições da FEC (www.webfec.org.br), solicitar ao Setor Financeiro 
da FEC relatório dos boletos recebidos. 
 
Na primeira parte deste quadro são exibidas automaticamente as totalizações dos recebimentos lançados 
na segunda parte deste quadro (a seguir). 
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As informações dos valores orçados não são de preenchimento obrigatório, mas vale lembrar que com essa 
informação é possível analisar se o evento ocorreu como planejado. Esse documento, além de auxiliar o 
departamento financeiro e contábil, é base para o planejamento de eventos futuros. 
 

 
 
 
Nesta segunda grade do grupo das receitas, abaixo, devem ser preenchidos os campos em cinza, sendo 
cinza claro com informações dos documentos fiscais, e o cinza escuro com as opções que aparecem na seta 
de seleção, pois os demais campos estarão bloqueados, possuindo fórmulas para facilitar sua visualização. 
 
Informar a fonte das receitas: 
Data do Documento – Informar a data indicada da receita (se necessário) 
Documento– Indicar o número de identificação do documento (se necessário) 
Fonte da Receita– Indicar a identificação da fonte da receita. 
Categoria – Indicar o tipo da receita realizada. Para selecionar a relação dos tipos de receita cadastrados, 

clicar no campo e em seguida selecionar a seta  . 
Será exibido o quadro abaixo.  

 
Localizar a categoria desejada. Caso a categoria desejada não exista na relação, selecionar uma categoria 
similar. 
Recebido – Informar o local do recebimento 

 
Valor – Informar o valor total da receita 
Na última linha deste quadro os valores serão totalizados. 
Caso haja necessidade, novas linhas poderão ser incluídas. 
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12.3 Indicação das despesas do evento 

Na primeira parte deste quadro serão exibidas automaticamente as totalizações das despesas lançadas na 
segunda parte deste quadro. Lembrando: as informações dos valores orçados não são de preenchimento 
obrigatório, mas vale lembrar que com essa informação é possível analisar se o evento ocorreu como 
planejado. 
 

 
 
 
Na segunda grade do grupo das despesas, abaixo, devem ser preenchidos os campos em cinza, sendo cinza 
claro com informações dos documentos fiscais, e o cinza escuro com as opções que aparecem na seta de 
seleção, pois os demais campos estarão bloqueados, possuindo fórmulas para facilitar sua visualização. 
 
Para cada documento fiscal, deverão ser preenchidas as informações abaixo: 
Data do Documento – Informar a data indicada no documento fiscal 
Documento Fiscal – Indicar o número de identificação do documento fiscal 
Fornecedor – Indicar a Razão Social do fornecedor.  
Categoria – Indicar o tipo de despesa realizada. Para selecionar relação dos tipos de despesa cadastrados, 

clicar no campo e em seguida selecionar a seta  . 
Será exibido o quadro abaixo.  
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Localizar a categoria desejada.  Caso a categoria desejada não exista na relação, selecionar uma categoria 
similar. 
Valor – Informar o valor do documento Fiscal 
Na última linha deste quadro, os valores serão totalizados. 
Caso haja necessidade, novas linhas poderão ser incluídas, e também poderão ser adequadas às descrições 
de despesas e receitas na planilha, não entanto, sem excluir ou suprimir itens. 
 

 
 
 

12.4 Resumo da prestação de contas do evento 

Neste quadro serão automaticamente exibidos os resumos das entradas e saídas, de acordo com os 
lançamentos efetuados nas grades anteriores (fontes de receita e da despesa do evento). 
Veja que no exemplo usado abaixo, na coluna da esquerda são exibidos os totais de receita e despesa do 
evento, sendo que o mesmo ficou com saldo positivo (superávit) de R$ 194,85. 
Na coluna da direita são exibidos os totais de receita e despesa efetivados pelo financeiro da FEC ou no 
local do evento. No mesmo exemplo, as receitas foram realizadas no financeiro da FEC (R$ 5.225,00) e no 
dia do evento (R$ 400,00). No entanto, o total dos pagamentos foi efetuado pela coordenação financeira 
do evento (R$ 5.430,15). Como havia sido feito um adiantamento de R$4.000,00 para fazer frente às 
despesas do evento, o financeiro da FEC deverá ressarcir à coordenação financeira do evento em R$ 
1.030,15. 



 

 
Federação Espírita Catarinense 
 

 

Manual de Orientações Financeiras – (v.5.3)        Pag. 17/37 

 

 
 
Em caso de superávit, o valor deste será transferido para a CCI – UREs e contabilizado positivamente para a 
URE responsável. Da mesma forma, o déficit será sacado desta conta, transferido ao caixa da FEC, e 
deduzido do saldo que a URE mantém na CCI – UREs. 
 

12.5 Informações bancárias 

Neste quadro serão exibidas as informações bancárias da FEC, caso no fechamento da prestação de contas 
existam valores para serem devolvidos ao Caixa Central da FEC. 
 
Da mesma forma, deverão ser preenchidos os dados bancários e complementares da conta corrente a ser 
feito o ressarcimento, caso o evento tenha saldo para devolver à coordenação financeira do mesmo, 
destinado à cobertura dos gastos que excederam o adiantamento do numerário, como foi o caso do 
exemplo utilizado. 
 

 
 
No quadro abaixo, a pessoa solicitante deverá assinar o documento. 
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13. Formulário para prestação de contas - URE 

Destina-se para os casos onde a URE esteja prestando contas de adiantamento solicitado para custear 
despesas de sua ordem. Exemplos: 
 

a) Adiantamento de numerários para cobrir despesas com viagem do Presidente para participar do 
CFE 

b) Adiantamento de numerários para cobrir despesas com viagem do vice-presidente de Mediunidade 
para participar do encontro da mediunidade. 

c) Adiantamento de numerários para custear despesas com viagem do grupo de jovens para o ERJE 
 
Em todos esses casos, a URE solicita um valor para o financeiro da FEC, e, após realizar as suas despesas, 
apresentará o formulário abaixo, acompanhado dos comprovantes que justificam os gastos. O fechamento 
deste mesmo relatório pode ser com saldo a devolver para a CCI – UREs, ou com novo valor a ser 
repassado para a URE, a título de reembolso de despesas que excederam o montante adiantado. 
 

13.1 Identificação do responsável pelos gastos 

O Solicitante deverá preencher: o campo Data Do Gasto da URE e da Prestação de Contas, indicando o 
nome da Pessoa Responsável e da Vice-Presidência associada (se for o caso), e descrevendo a justificativa 
do gasto da URE. 
 

 
 

13.2 Indicação dos gastos ocorridos 

A segunda grade do formulário totaliza automaticamente as despesas que forem lançadas na grade 
seguinte, logo abaixo. Não lançar nada nela. 
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13.3 Lançamento dos Documentos Fiscais 

É nesta grade que vão ser lançadas as despesas ocorridas, com base nos comprovantes correspondentes. 
Para cada documento fiscal, deverão ser preenchidas as informações abaixo: 
Data do Documento – Informar a data indicada no documento fiscal 
Documento Fiscal – Indicar o número de identificação do documento fiscal 
Fornecedor – Indicar a Razão Social do fornecedor.  
Categoria – Indicar o tipo de despesa realizada. Para selecionar a relação dos tipos de despesa cadastrados, 

clicar no campo e em seguida selecionar a seta  . 
Será exibido o quadro abaixo.  

 
Localizar a categoria desejada.  
Caso a categoria desejada não exista na relação, selecionar uma categoria similar. 
Valor – Informar o valor do documento Fiscal 
Na última linha deste quadro, os valores serão totalizados. 
Caso haja necessidade, novas linhas poderão ser incluídas. 
 

 
 
 
 

13.4 Resumo da prestação de contas - URE 

Este quadro apresenta automaticamente o fechamento financeiro, confrontando as entradas e saídas de 
acordo com os lançamentos efetuados nas grades anteriores. Ele informa se a URE deverá devolver algum 
valor para a CCI – UREs, ou se os gastos foram além do esperado e a FEC deve fazer–lhe um ressarcimento. 
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13.5 Informações bancárias 

Neste quadro serão exibidas as informações bancárias da FEC, caso no fechamento da prestação de contas 
existam valores para serem devolvidos à CCI - URE. 
 
Da mesma forma, deverão ser preenchidos os dados bancários e complementares da conta corrente a ser 
feito o ressarcimento já explicado acima. 
 

 
 
No quadro abaixo, a pessoa solicitante deverá assinar o documento. 

 
 
 
 
 
  



 

 
Federação Espírita Catarinense 
 

 

Manual de Orientações Financeiras – (v.5.3)        Pag. 21/37 

 

14. Formulário para solicitação de reembolso de valor pago 
antecipadamente 

 
Existem algumas situações em que a URE ou alguma instituição que faz parte do Movimento Espírita 
efetuam gastos em apoio a ações da FEC. Isso lhes dá direito a serem ressarcidas. Assim, sempre que 
houver necessidade de solicitação de reembolso de despesas efetuadas, relacionadas a algum evento ou 
demais atividades federativas, o formulário abaixo deverá ser preenchido e encaminhado para o Setor 
Financeiro da FEC, através do e-mail financeiro@fec.org.br. 
 
O reembolso só será efetuado quando o responsável direto solicitar ou anuir (Presidente ou Vice-
Presidente da FEC ou da URE). 
 
Ver abaixo as orientações de preenchimento: 
 

14.1 Identificação e justificativa 

O Solicitante deverá preencher: o campo Data de Solicitação, indicando o nome do evento e da Pessoa que 
está solicitando o reembolso. 
Em seguida, indicar a qual Vice-Presidência o solicitante está relacionado; em seguida, descrever a 
justificativa da realização da despesa. Sempre que possível, indicar data, local, evento, participantes e 
demais informações da atividade realizada. 
 

 
 

14.2 Lançamento dos Documentos Fiscais 

Para cada documento fiscal, deverão ser preenchidas as informações abaixo: 
Data do Documento – Informar a data indicada no documento fiscal 
Documento Fiscal – Indicar o número de identificação do documento fiscal 
Fornecedor – Indicar a Razão Social do fornecedor.  
Categoria – Indicar o tipo de despesa realizada. Para selecionar a relação dos tipos de despesas 

cadastradas, clicar no campo e, em seguida, selecionar a seta  . 
Será exibido o quadro abaixo.  

mailto:financeiro@fec.org.br
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Localizar a categoria desejada.  
Caso a categoria desejada não exista na relação, selecionar uma categoria similar. 
Valor – Informar o valor do documento Fiscal 
Na última linha deste quadro, os valores serão totalizados. 
Caso haja necessidade, novas linhas poderão ser incluídas. 
 

 
 

14.3 Totalizações 

Conforme as despesas vão sendo lançadas no campo específico, os tipos de despesa vão sendo totalizados 
no quadro abaixo. 
 

 
 

14.4 Identificação dos dados bancários 

No quadro abaixo, deverão ser informados os dados bancários para o reembolso. 
Nome completo – Informar o nome completo do titular da conta bancária, preferencialmente em nome da 
pessoa solicitante. 
CPF/CNPJ – Informar o número do CPF ou CNPJ 
Banco – Informar o nome e/ou código do banco 
Tipo de conta – Informar o tipo da conta (conta corrente, poupança, pessoa jurídica) 
Agência e Conta – Informar os números de agência e conta, com os respectivos dígitos verificadores 
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No quadro abaixo, a pessoa solicitante deverá assinar o documento. 
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15. Dos pagamentos de valores para a URE 

 
Também foi definida uma rotina para todos os tipos de pagamentos acima descritos, principalmente em 
virtude do processo necessário que demanda assinatura eletrônica, junto ao banco, de dois vice-
presidentes. 
Assim, todos os gastos a serem pagos com o recurso da CCI – URE deverão ser passados por e-mail ao 
financeiro da FEC, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias do vencimento, para que a equipe 
interna possa fazer as conferências necessárias e a solicitação seja liberada para o agendamento do 
pagamento.  
 
ATENÇÃO: Todos os agendamentos serão programados nas segundas-feiras, para a realização efetiva dos 
pagamentos com vencimento nos próximos 7 (sete) dias, sem exceção.  
 
Ex.: na segunda-feira, dia 18/05/2020, serão agendados os pagamentos dos compromissos com 
vencimento entre os dias 16/05/2020 (sábado) e 22/05/2020 (sexta-feira), pois os vencimentos que caem 
no final de semana e feriados devem ser liquidados no próximo dia útil. 
 

 
 

 
 

O pagamento poderá ser associado a uma única URE, ou ser rateado pela quantidade de UREs envolvidas 
ao evento/atividade. Nesse caso, no formulário de solicitação de pagamento devem ser descritas as 
respectivas UREs, e o montante a ser direcionado a cada uma, ou o percentual / proporção para rateio dos 
valores entre as mesmas, quando for o caso. 
 

16. Devolução de valores de inscrição em eventos 

É comum ocorrerem desistências de frequentadores do Movimento Espírita da participação em eventos já 
programados, após terem feito a inscrição e pago a taxa respectiva via bancária. Muitos deles deixam o 
valor como doação, mas alguns solicitam a devolução do valor. 
 
A Vice-Presidência de Administração e Finanças entende que os custos para devolução do valor muitas 
vezes correspondem ao próprio valor da inscrição e não devem ser arcados pela FEC. Assim, chegou-se à 
sugestão de que sempre daremos um crédito para o participante, para que ele possa gastar em algum 
evento futuro ou em algum Centro Espírita filiado (livraria, doação, etc). 
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Futuramente, estaremos divulgando essa orientação nos eventos que ocorrerem. 

17. Sobre os documentos fiscais 

 
Os documentos fiscais devem ser apresentados junto aos relatórios aqui apresentados; devem ser 
encaminhados para a FEC imediatamente após a sua emissão, para que possamos enviar as declarações 
fiscais, do que estamos obrigados por lei, e que devem ser enviados de acordo com a competência (mês da 
emissão) do documento. A FEC fica passível de multas fiscais caso sejam emitidas notas e estas não sejam 
declaradas nas demonstrações contábeis. 
 
Todos os documentos fiscais devem conter todas as informações da FEC e o equivalente ao do fornecedor. 
 
 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE 
Rua Frei Fabiano de Cristo, 200 – Monte Cristo 

CEP: 88090-490 Florianópolis - SC 
Tel.: (48) 3348.0808/99923.7958 

CNPJ: 83.885.194/0001-87 
I.E: 251.746.372     CMC: 453.522-7 

E-mail: financeiro@fec.org.br 

 
 
É importante ressaltar que a comprovação das despesas deverá ser efetuada mediante apresentação de 
Documentos Fiscais. Abaixo, descrevemos as principais orientações sobre esses documentos. Havendo 
dúvidas, o setor financeiro/contábil da FEC deverá ser consultado nos telefones (48) 3348-0808, ou através 
do e-mail financeiro@fec.org.br .  
 
O que são documentos fiscais? 
Os documentos fiscais são documentos que servem para comprovar diversas operações, desde uma 
simples compra no supermercado até a liberação de uma carga. Entre as atribuições desses documentos 
está o pagamento de impostos, que são recolhidos, em sua maioria, nas negociações de compra e venda, 
através das notas fiscais. 
Se não for feita a emissão desses documentos, isso é caracterizado como sonegação de impostos, crime 
previsto pela Lei 4.729 de 1965. A pena é de detenção de seis meses a dois anos e a multa pode ser de 2 a 
5 vezes o valor devido em tributos. 
 
A Lei Nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994, é bem clara a respeito da obrigatoriedade das notas fiscais: 
“A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de 
serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 
 
Já a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, considera crime contra a ordem tributária “deixar de 
fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 
prestação de serviço.” 
 

mailto:financeiro@fec.org.br
mailto:financeiro@fec.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
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Os documentos fiscais são obrigatórios? 
Sim! Toda empresa deve apresentar os documentos fiscais para se manter regular junto à Receita Federal. 
Como dito acima, o não cumprimento dessa obrigação resulta em crime de sonegação de impostos, 
podendo levar ao fechamento da empresa. Portanto, toda operação de compra e venda de produtos ou 
serviços deverá ser amparada por algum tipo de documento fiscal. 
 
 
Qual é o prazo para guardar documentos fiscais? 
Eles devem ser guardados por um período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, que é o prazo que a Receita tem 
para fiscalizá-los. Se, algum dia, a Receita Federal bater à nossa porta e não tivermos esses documentos 
guardados no prazo referido, isso pode trazer complicações ao nosso CNPJ, mesmo que os documentos 
estejam validados através do certificado digital. 
 
 
Quais são esses documentos fiscais?  
Segue uma explicação sobre cada um dos documentos fiscais e para que serve cada um deles. 

17.1 Nota fiscal eletrônica –(NF-e) 

Foi criada para substituir a nota fiscal impressa em papel e preenchida manualmente. Geralmente é 
entregue quando comprado algum tipo de mercadoria/produto; sua função é controlar e registrar a 
compra e circulação de mercadorias, que posteriormente serão tributadas. 
Exemplo: 

 
 
 

17.2 Nota fiscal de serviço eletrônica – (NFS-e) 

É emitida sempre que adquirimos algum tipo de serviço. É um documento fiscal que foi criado para 
viabilizar a comunicação entre o prestador de serviços e o município. Hoje, praticamente todos os 
municípios já a possuem em formato eletrônico. Exemplo: 
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17.3 Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) 

É um documento fiscal que acompanha a realização de serviços de transporte de carga e pessoas por 
qualquer meio (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário e dutoviário). 
Exemplo: 
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17.4  Cupom Fiscal 

É um comprovante de compra destinado ao 
cliente final.  
Mesmo que não sejam obrigatórios os dados do 
comprador, pedimos solicitar que sejam 
incluídos os dados da FEC, mas isso não impede 
que sirva de meios legais para comprovar uma 
compra de quem o detém.  
Como a FEC possui Inscrição Estadual, o 
recomendado é que seja solicitada a emissão da 
NF-e. Alguns estabelecimentos, como 
supermercados e postos de gasolina, emitem 
primeiro o cupom fiscal e, com a solicitação do 
cliente, eles emitem a NF-e. 
 
Exemplo: É possível perceber que, mesmo sendo 
um cupom fiscal, o mesmo possui as informações 
da FEC. 
 

 

  

17.5  Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) 

 
É uma alternativa ao cupom fiscal, já obrigatório 
em alguns Estados (por exemplo, PR), porém 
ainda não em SC.  
 
Trata-se de um documento fiscal eletrônico, 
assim como os outros, sendo emitido por meio 
de um arquivo XML. 
 
Exemplo: É possível perceber que, mesmo sendo 
um NFC-e, o mesmo possui as informações da 
FEC e a chave de acesso. 
 
Futuramente, todos os Estados deverão adotar 
este documento, em substituição ao Cupom 
Fiscal. 
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17.6 Notas Fiscais Avulsas 

São documentos emitidos pelas Secretarias Estaduais e Prefeituras Municipais, para pessoas físicas que não 
tenham empresa formalmente constituída. Neste caso, deve-se emitir o documento para assegurar o 
recolhimento de impostos e comprovar a idoneidade do negócio. 
 
Outra questão essencial é que as regras de emissão de notas fiscais de serviços por pessoas físicas mudam 
de acordo com a prefeitura, pois cada município tem seus procedimentos. 
 

 
 

17.7 Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e) 

É um documento fiscal criado para uso das empresas emissoras de CT-e e de NF-e que transportam cargas 
próprias, independente do porte, seja em veículos próprios, alugados ou por meio de transportadores 
autônomos, com mais de uma nota fiscal. 
 
IMPORTANTE: para todos os modelos de documentos fiscais ELETRÔNICOS, o documento valido é o 
arquivo XML; devem ser encaminhados para o e-mail da FEC (financeiro@fec.org.br), pois ele é o 
verdadeiro documento fiscal e não a DANFE, que é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal 
Eletrônica, independente do modelo. 
 

 

mailto:financeiro@fec.org.br
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17.8 Locação de bens 

Como a locação de bens móveis não tem natureza de serviço, está desobrigada a emissão de Nota Fiscal, 
porém é necessário que seja feito um contrato discriminando as informações do locador e locatário, 
incluindo o nome e CPF dos seus responsáveis, o objeto, os valores, a forma de pagamento, o período de 
locação. Adicionalmente, o contrato deverá amarrar os direitos e os deveres de cada ator nesse processo, 
por exemplo, a utilização conforme as suas finalidades e a sua devolução em bom estado. É interessante 
ainda que seja firmado registro em cartório. 
Sugerimos ainda que o contrato seja avaliado por um advogado que poderá assinar conjuntamente com o 
titular da URE. 
Além disso, o laudo de vistoria deve ser anexado ao contrato, pois uma das principais atribuições do 
locatário é a devolução do bem ao seu proprietário em estado similar ao recebido. Isso fica evidenciado na 
vistoria que é realizada antes da cessão do bem, assim como naquela que ocorre ao final do contrato. 
Inclusive, é comum e sadio fazer vistorias periódicas ao longo do decorrer do contrato. 
O Locador deverá apresentar previamente: Alvará de Funcionamento válido, expedido pela Prefeitura 
Municipal, bem como Certidão de Habite-se da Edificação, expedida pela Prefeitura, e as respectivas 
certidões de Habite-se expedidas pelo Corpo de Bombeiros e Pela Vigilância Sanitária. A falta ou 
irregularidade de um destes documentos impedirá a assinatura do contrato.  
Estes documentos serão necessários para obter as licenças dos órgãos competentes para a realização do 
evento. 
No que tange à sua cobrança, a forma mais adequada para o documento da locação de bem móvel e 
imóvel é a emissão de Recibo de Locação de Bens — nos termos em que é regido o contrato.  
 

17.9 E os RECIBOS? 

Como podemos ver acima, RECIBO NÃO É DOCUMENTO FISCAL. Sua finalidade básica é unicamente a 
comprovação de um pagamento, diferente dos documentos fiscais que têm como finalidade a 
comprovação da compra de uma mercadoria ou a prestação de serviço e a apuração do imposto que será 
recolhido à União, ao Estado ou ao Município. 
Assim, temos: 
O recibo poderá normalmente ser fornecido ao contratante dos serviços, porém só tendo validade para 
efeito de comprovação de pagamento. 
A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser fornecida ao tomador do serviço, pois é o documento fiscal que 
comprova que o contribuinte (prestador do serviço) deverá recolher aos cofres públicos o imposto gerado 
pelo seu serviço. 
Há que se fazer diferença entre ambos como apresentado acima, mas o RECIBO não exclui o DOCUMENTO 
FISCAL.  
A venda de uma mercadoria ou a prestação de serviço sem o documento fiscal é CRIME. 
 
Lembremo-nos das palavras de Jesus: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 
(Mateus 22:21) (O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo XI, itens 5 a 7). 
 
Então orientamos que converse com o fornecedor antes da compra de uma mercadoria ou da contratação 
do serviço, para ter certeza de que o mesmo se encontre regular e possa fornecer o documento fiscal 
adequado. 
 
Prestação de contas e solicitação de reembolso com RECIBOS não são aceitos.  
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18. RPA – Recibo de pagamento Autônomo 

FONTE : https://blog.cefis.com.br/rpa-recibo-de-pagamento-autonomo/ 
 
É um documento que deve ser emitido pela fonte pagadora, ou seja, quem contratou o serviço de algum 
profissional PESSOA FÍSICA para execução de um serviço esporádico, como, por exemplo, limpeza, 
sonorização, conserto em instalação elétrica, entre outros... A RPA serve para destacar e reter os tributos a 
serem recolhidos pelo contratante, tais como INSS, IRRF e ISS, obrigatórios por lei.  
 

 
 
A FEC possui o modelo que deve ser preenchido, com todas as informações do profissional e do serviço 
prestado, para que possam ser feitas as devidas declarações aos órgãos competentes (Previdência Social e 
Receita Federal). 
 
Este documento poderá ser baixado diretamente no portal da FEC, através do endereço 
http://fec.org.br/movimento-espirita-downloads/ 
 
Cabe aqui a orientação a essa Pessoa Física: que ela busque alternativas para regularizar-se, podendo 
dirigir-se à Prefeitura do seu Município ou no SEFAZ, e cadastrar-se como profissional autônomo, assim 
podendo emitir nota fiscal avulsa ou se regularizando como Microempreendedor Individual, diminuindo 
assim os encargos e passando a ter vários benefícios, como os previdenciários, auxílio doença, licença 
maternidade, maior possibilidade de contratação, entre outros... (Caso haja necessidade de maiores 
informações podem entrar em contato, ou orientar o prestador de serviço, com o setor 
financeiro/contábil da FEC,  através do telefone (48) 3348-0808 ou através do e-mail 
financeiro@fec.org.br.  
 
 
Microempreendedores Individuais (MEI) - são obrigados 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. 

https://blog.cefis.com.br/rpa-recibo-de-pagamento-autonomo/
http://fec.org.br/movimento-espirita-downloads/
mailto:financeiro@fec.org.br
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O MEI não tem a 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). 
 

18.1 Quem pode emitir/receber RPA? 

A obrigatoriedade de emitir o RPA é daquele que efetua a contratação do serviço, seja o contratante 
empresa ou pessoa física. Por outro lado, o RPA pode ser recebido por qualquer pessoa que não 
possua emissão de notas fiscais.  
 
Cabe ressaltar que uma pessoa física pode emitir RPA para outra pessoa física. Por se tratar de um 
documento comprobatório para inúmeras finalidades, ele permite destacar os tributos a serem 
recolhidos pelo contratante, tais como INSS, IRRF e ISS. 
 

18.2 Por que emitir o RPA? 

O RPA deve ser utilizado quando ocorrer o pagamento de tarefas esporádicas, com duração de poucos 
dias, e não para contratos de trabalho de longa duração. Além de evitar a caracterização de vínculo 
CLT, o RPA também tem outras vantagens: 
• A empresa não precisa se comprometer com encargos e burocracias relacionadas à Consolidação 

de Leis Trabalhistas (CLT), podendo finalizar vínculo com o trabalhador a qualquer momento; 
• A tributação gerada por serviços de profissionais autônomos é consideravelmente mais baixa do 

que a de funcionários fixos; 
• O profissional pode ser contratado para executar funções específicas de pouca duração. 

 

18.3 Exemplo de cálculo do RPA 

Digamos que um pintor realizou um serviço e para o mesmo combinou o recebimento de R$ 3.500,00. 
Vamos para o cálculo: 
P.S: Estaremos utilizando as tabelas de INSS e IRRF vigentes em 2019. 
Valor Bruto: R$ 3.500,00 
 
Cálculo do INSS 
Procuramos na tabela em que faixa está o valor bruto. Neste caso está na faixa 03, ou seja, incidirá 
sobre o valor bruto a alíquota de retenção de 11%. 
R$ 3.500,00 * 11% = R$ 385,00 
INSS a Recolher = R$ 385,00 
 
Vamos para o cálculo do IRRF: 
R$ 3.500,00 está na faixa 03, isto é, alíquota de 15% e parcela a deduzir de R$ 335,03. 
Aqui devemos ter o cuidado de deduzir da base o INSS. Talvez com essa dedução até a faixa seja 
alterada. Vejamos: 
R$ 3.500,00 – R$ 385,00 (INSS) = R$ 3.115,00 
R$ 3.115,00 continua na faixa 03, então continuemos com o cálculo; 
R$ 3.115,00 * 15% (alíquota IRRF) = R$ 467,25 
R$ 467,25 – R$ 354,80 (parcela a deduzir) = R$ 112,45 



 

 
Federação Espírita Catarinense 
 

 

Manual de Orientações Financeiras – (v.5.3)        Pag. 33/37 

 

 
IRRF a Recolher = R$ 112,45 
 
 
  

Resumo do Exemplo  

Valor Bruto R$ 3.500,00 

INSS a Recolher R$ 385,00 

IRRF a Recolher R$ 112,45 

Valor Líquido R$ 3.002,55 

  

18.4 Como emitir o RPA (Recibo de Pagamento Autônomo)? 

A FEC possui um modelo padrão de RPA, que anexamos abaixo. 
No entanto, o documento padrão de RPA é facilmente encontrado em papelarias, livrarias.  
Em geral, as informações que devem estar presentes no RPA são: 
• Nome ou Razão Social e CNPJ da fonte pagadora; 
• Dados do profissional autônomo – CPF, PIS e número de inscrição no INSS; 
• Dados detalhados sobre pagamento do serviço prestado – Valores bruto e líquido (com os 

descontos); 
• Nome e assinatura do responsável pela fonte pagadora (neste caso, a empresa); 
• Descontos – IRRF, ISS, INSS. 

 

18.5 Quais tributos devem constar no RPA (Recibo de Pagamento 
Autônomo)? 

Os tributos envolvidos são: 
• IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física – Valor da tabela do IR imposto pode ser consultada neste 

link. 
• INSS – Contribuição Previdenciária – Alíquota de 11%. 
• ISS – Imposto Sobre Serviços – Alíquota de 5%. 

 

18.6 Como recolher os tributos? 

A apuração, preenchimento e recolhimento das guias dos impostos retidos serão realizados pelo Setor 
Financeiro/Contábil da FEC. 
  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica
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18.7 Modelo RPA 

 

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA 

 

NOME DA EMPRESA PAGADORA: Federação Espírita Catarinense  

CNPJ: 83.885.194/0001-87 

EU,___________________________________________________________________________

declaro que RECEBI da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços 

______________________________________________________________________________

a importância de R$ ____________________________________________________________ 

(_______________________________________________________________reais), conforme 

discriminação abaixo: 

Valor do Serviço Prestado R$ 

(-) INSS Retido 11% *limite R$ R$ 621,04 (Ano 2020) R$ 

(-) IR Fonte R$ 

Valor Líquido R$ 

 

 

Nome Completo 
 
 

Data de Nascimento 

CPF   RG PIS 

Endereço   
 
 
 

Número Bairro 

CEP Cidade 

 

Local e data: 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura do Profissional Autônomo 
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19. Contratos 

 
A relação jurídica entre as partes contratantes regula-se por meio de contrato, que nada mais é que o 

instrumento jurídico que delimita o objeto da negociação. 
Considerando as atividades do movimento espírita, os tipos mais comuns de contratos são os de 

locação de espaço e de prestação de serviços. 
Em relação aos contratos de locação de espaço, verifica-se, na prática, que o locador (aquele que é o 

proprietário ou possuidor do espaço locado), geralmente é o responsável pela redação do instrumento 
contratual adequado para a espécie. Dessa forma, é imprescindível detida análise sobre os deveres ou 
responsabilidades da instituição espírita que será a locatária, pois esse instrumento jurídico acarreta 
direitos (utilização do espaço na data e no período de tempo ajustado, etc) e deveres (segurança, 
acompanhamento de socorro médico para o evento, limpeza, devolução do espaço sem danos, multa por 
infração contratual, etc), portanto requer-se muita atenção quanto às responsabilidades assumidas. 

Em relação ao contrato de prestação de serviços, destaca-se a necessidade de ficar estabelecido, de 
forma clara, o objeto do contrato, o valor dos serviços e a forma de pagamento, bem como o prazo de 
execução dos serviços e as obrigações da parte contratada. 

Abaixo, segue uma minuta de contrato de prestação de serviços que pode ser utilizado como 
instrumento para esta modalidade de contratação: 

 
Lembrete – A utilização de contrato não isenta da emissão do documento fiscal correspondente. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de XXXX, de um lado XXXXXXXX, instituição com 

finalidade filantrópica inscrita no CNPJ sob n. XXXXXXXXXX, com sede na Rua xxxxxx, n. xxx– Bairro XXXXX- XXXXXX – SC – 

CEP XXXXX-XXX, neste ato representada por seu Presidente XXXXXX, inscrito no CPF sob n. XXXXXXX, doravante denominada 

apenas CONTRATANTE e, de outro lado XXXXXXXXX, brasileira, solteira, XXXXX, portadora do RG XXXXXXX, e inscrita no CPF 

XXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, ajustam entre si o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de XXXXXXXXX, junto ao evento 

XXXXXXXXX, que será realizado no XXXXXXX , na cidade de XXXX-SC, no dia XX de xxxxx de 2020 – das XXXh às XXXh.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA elaborará, se necessário, relatórios sobre o andamento das atividades e obriga-se a 

prestar os esclarecimentos e fazer as apresentações dos relatórios nos dias e horários que a CONTRATANTE solicitar. 

 

Parágrafo único. Competirá ainda à CONTRATADA: 

a) Executar os serviços na forma e modo ajustados neste contrato, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à 

espécie, dando plena e total garantia dos mesmos; 

b) Se necessário, fornecer toda mão de obra necessária para a boa execução dos serviços, obrigando-se pelos salários dos 

funcionários que o mesmo utilizar, comprometendo-se em respeitar as normas trabalhistas de segurança do trabalho e previdência 

vigentes, responsabilizando-se por todas as despesas e prejuízos decorrentes deste serviço; 
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c) A total responsabilidade pelos atos e /ou omissões praticados por seus funcionários ou contratados, bem como pelos danos de 

qualquer natureza que os mesmos venham a sofrer ou causar para a CONTRATANTE ou terceiros em geral, em decorrência da 

prestação de serviços previstos neste contrato; 

d) Reparar ou refazer qualquer serviço executado em desconformidade com as instruções e normas, respondendo por todas as 

despesas decorrentes deste serviço, bem como prestar toda a assistência técnica referente ao serviço executado; 

e) A responsabilidade pela segurança e qualidade dos serviços executados; 

f) A responsabilidade pela segurança de todos os empregados, por ela admitidos. 

g) Trabalhar de acordo com todas as leis, regulamentos, exigências e requisitos legais emanados de quaisquer autoridades 

governamentais e, na hipótese de violação ou não cumprimento de quaisquer dessas leis, regulamentos, exigências e requisitos, 

por sua parte, por um de seus empregados, isentar a CONTRATANTE de qualquer reclamação ou perda desses atos, bem como 

de desacordos surgidos entre ela e seus empregados, inclusive os de seus subcontratados. 

h) Todos os ônus trabalhistas, previdenciários e acidentários, em relação aos seus empregados ou aos seus subcontratados, e 

decorrentes dos serviços contratados, sem qualquer responsabilidade da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços e atividades descritos neste contrato, a 

quantia de R$ XXXX,XX (XXXXX reais), que deverão ser pagos da seguinte forma: a) XXX; b) XXXX. 

 

CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento das cláusulas e condições do presente contrato também ensejará a sua rescisão de 

pleno direito, mediante notificação prévia por escrito à outra parte, e facultando-se à parte prejudicada a cobrança de multa no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 

Fica eleito, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato o foro de XXXXXXX - SC. 

 

Desta forma, justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 

 

XXXX, XXXX de XXX de 2020. 

 

________________________________   ________________________________ 

XXXXXXXXXX      XXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

________________________________   ______________________________ 

Nome       Nome 
RG       RG 
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20.Contatos Equipe FEC 

CONTATOS EQUIPE DA FEC  

Presidente Esther Fregossi presidencia@fec.org.br  
47 9 9987-6011 

Assessor Presidente Oscar Weiss assistentedopresidente@fec.org.br  
48 9 8407-7527 

Assessor Jurídico Jeferson Ponqueroli juridico@fec.org.br 
47 9 9167-7777 

VP - União e Unificação Wilmar Manske vp.unificacao@fec.org.br 
47 9 9984-7020 

VP - Administração e 
Finanças 

Luiz Antonio M 
Brescovites vp.administracao@fec.org.br 

 
47 9 8861-7185 

VP - Educação e Difusão Sérgio Bento vp.educacao@fec.org.br 
49 9 9928-0974 

VP - Mediunidade e 
Atendimento Espiritual Juliana Zucchetto vp.mediunidade@fec.org.br  

 
47 9 9973-1505 

VP - Família, Infância e 
Juventude Magna Luz vp.familia.infancia.juventude@fec.org.br  

 
48 9 9812-4025 

VP - Assistência Social Jean Michel vp.assistencia.social@fec.org.br  
47 9 9985-0957 

Setor de Eventos Juliana Zucchetto eventos@fec.org.br 
47 9 9973-1505 

Secretaria Geral da FEC Aline Barreiros fec@fec.org.br 
48 9 9923-7958 

Setor Financeiro Jamile financeiro.ass@fec.org.br 48 99121-1936 

Setor Contábil Franciny financeiro@fec.org.br 48 99121-1936 

Distribuidora Pedro comercial@fec.org.br 48 99923-7956 
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