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DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 

As despesas administrativas são todos os custos e despesas fixas e 

indiretas do MFC para concretizar o seu plano de ação. Os fixos são 

aqueles que acontecem todo mês para que a sua manutenção e 

existência seja concretizada; já os indiretos são todos aqueles que 

cooperam para a produção de alguma ação no MFC, ou seja, são 

custos necessários que tem um objetivo – foco para realizar. 

 Contabilidade 

Somos uma Associação Civil sem fins lucrativos e assim sendo temos 

que atender a todas as prerrogativas institucionais – estatutárias e às 

questões da legislação. A contabilidade cumpre o papel de 

sistematizar, organizar, e manter em dia a escrita e apresentação de 

todos os elementos necessários ao pleno andamento do MFC. Hoje 

somos atendidos pela ACR Contabilidade localizada em Belo 

Horizonta, tendo como representante o Sr. Ramiro.  

 Anuidade CNLB 

O CNLB – CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL é uma 
associação de fiéis leigos e leigas católicos de direito público, que 

congrega e representa o laicato brasileiro na sua diversidade e 
riqueza de movimentos, pastorais, e associações dos mais variados 

tipos. 

O CNLB tem por objetivo articular o laicato, em Conselhos Regionais, 
Diocesanos e Locais, com vistas às seguintes finalidades (citamos o 

item I de 10, mais informações site CNLB); 

I – Ser instância de diálogo e intercâmbio de experiências e 

cooperação entre todos os filiados, visando a criar a necessária 

colaboração mútua em suas ações, com espírito de comunhão, 

solidariedade e partilha na construção do Reino. 

 Anuidade SPLA 

 
Pertença Nacional do MFC junto a MFC Latino americano e mundial, 

para manutenção das atividades de formação e ações correlatas.  
 

 Anuidade domínio MFC 
Taxa de manutenção do domínio para hospedagem do portal 

(www.mfc.org.br) e do e-mail institucional (@mfc.org.br). 

http://www.mfc.org.br/
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 Web site - design - portal 
Pagamento da Empresa PRONANO, responsável pela manutenção do 

portal, criação e manutenção do banco de dados do Cadastro 
Nacional do MFCistas e criação de peças para divulgação do MFC, 

manutenção e alimentação da fan page e blog (redes sociais). 
 

 Correios 
Despesas com correios para envio de documento e correspondências 

às unidades do MFC e Contabilidade. 
 

 Material de Expediente 

Aquisição de material de expediente para reuniões, formação e 
atividades afins, e demais materiais utilizados pelos 

SECRETARIADOS. 
 

 Impressos digitais (reprografia) 
Despesas com reprografia (impressões e cópias) para reuniões de 

formação e atividades afins, e demais materiais utilizados pelos 
SECRETARIADOS. 

 
 Impressão de Materiais SENFOR 

Impressão de todo material de formação – capacitação desenvolvida 
através do SENFOR; 

 
 Telefone 

Pagamento de despesas com telefonia objetivando melhorar a 

comunicação entre os seus membros. 
 

Despesas financeiras 
 

 Despesas bancárias 
Despesas com manutenção para movimentação financeira conta do 

Banco do Brasil MFC Nacional. 
 

 Despesas órgãos e instituições 
Despesas com cartórios, órgãos e instituições públicas.  
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DESPESAS COM VIAGENS 

 
 Reuniões do CONDIN 

Reuniões ordinárias do CONDIN realizadas a cada 06 meses, 
atendendo a dispositivo estatutário e regimental. 

 
 Reuniões dos CONDIR 

Participação da Coordenação Nacional em Reuniões dos CONDIRs, por 
alguma necessidade especial. 

 
 Reuniões dos CONDIR repasse 

Repasse ao CONDIR sede da reunião do Conselho para ajudar nas 

despesas com alimentação e infraestrutura. 
 
 Viagem Zonal 03 / SPLA 

Encontros com países do Zonal 03 em maio e MFC Latino América em 

Novembro, compromisso assumido na última reunião do AGLA. 

 Translado 

Despesas com transporte (taxi – ônibus – locação de veículos) 

quando necessário para deslocamento entre terminais e destino das 

viagens, objetivando atender as necessidades do MFC. 

 Alimentação 

Despesas com alimentação (em atividades externas e em viagens), 

objetivando atender as necessidades do MFC. 

 Reunião do Conselho Fiscal 
Reunião do Conselho Fiscal prevista estatutariamente, objetivando 

acompanhar e avaliar trabalho da contabilidade, das unidades que 

utilizam CNPJ MFC e próprio, avaliação e aprovação das contas. 

 Inscrições 
Participação em atividades de formação e reuniões que seja 

necessário fazer investimento em inscrições para participação. 

 II Fest. Nacional Arte e Cultura  

Participação do MFC para estimular o desenvolvimento e formação do 

SENJOV através de atividades de cunho artístico e outras formas de 

expressão, encontros de formação e capacitação dos jovens de todo o 

Brasil. 
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 Eventos MFC 

Desenvolvimento de eventos do MFC e ou participação em eventos de 

parceiros ou de interesse das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 


