
SENFIN
CONDIN – Conselho Diretor Nacional

Secretariado Nacional de Finanças.



O que é e qual o papel do Secretariado

Os secretariados nacionais, colaborarão com as
coordenações regionais, especialmente na
organização de seminários, simpósios, encontros e
outros, de nível nacional, estendendo-se aos níveis
regionais, estaduais, quando solicitados e na
medida das possibilidades.
Parágrafo 2º Art. 42 - Regimento Interno



O que é e qual o papel do Secretariado

Para o pleno e eficiente exercício dos seus serviços e
realização dos objetivos previstos, os secretariados
nacionais, poderão estabelecer comunicação sistemática
com as equipes coordenadoras de qualquer nível, sempre
que solicitados, informando à Coordenação Nacional
(CONDIN), Coordenação Regional (CONDIR) e Estadual
(ECE) sobre estes contatos e comunicações.
Parágrafo 3º Art. 42 - Regimento Interno
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1. Elaborar plano de contas contábil padronizado;

2. Criar boletim de caixa de fácil preenchimento;

3. Fazer cumprir os prazos estabelecidos nos Parágrafos
3° e 5° do Art. 56 deste regimento interno;

4. Elaborar balancetes mensais, balanço geral do ativo e
passivo, demonstrativos das receitas e despesas e outras
peças contábeis para atender as exigências legais;



5. Manter cadastro dos bens móveis e imóveis do MFC no âmbito
de seu nível de ação (nacional, regional, estadual, de cidade);

6. Motivar as coordenações para arrecadação das contribuições
mensais, coordenando campanhas para arrecadação financeira;

7. Controlar a aplicação dos auxílios financeiros externos
mediante prestação de contas dos beneficiados;

8. Prestar declaração do imposto de renda no final de cada
exercício fiscal de conformidade com a legislação vigente;
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09. Elaborar prestação de contas para apreciação da AGN
ordinária;

10. Manter o movimento de caixa e contabilidade atualizado;

11. Desenvolver uma motivação permanente e intensa sobre a co-
responsabilidade de todos na manutenção do MFC;

12. Elaborar projetos para instituições internacionais de apoio
financeiro;

13. Elaborar a proposta orçamentária anual do CONDIN;
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14. Elaborar modelo de proposta orçamentária para os CONDIR’S e
ECE’S;

15. Reunir-se sempre que possível e pelo menos uma vez ao ano com
os responsáveis da administração financeira das coordenações
regionais (CONDIR’S), para atender a disposição do Art. 76 deste
regimento interno;

16. Assinar em conjunto com o coordenador Nacional, ou vice-
coordenador nacional cheques da conta bancária aberta em nome do
Movimento Familiar Cristão.
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Projetos em Andamento

- Dia Nacional de Contribuição – DNC

. Existem pendências de 2017 e 2018.

- Contabilidade

. Melhorar a qualidade dos documentos e pontualidade no envio.

- Imóveis

. Cadastramento dos imóveis existentes.

- 20º Encontro Nacional do MFC no Brasil - ENA

. Captação de recursos, conforme aprovado na AGN 2016.



1 Minuto pela Paz

• Agora paramos por um minuto e rezemos pela PAZ em todas as 
famílias do Brasil e do Mundo.



Oração à Sagrada Família
• Jesus, Maria e José,
em Vós contemplamos

o esplendor do verdadeiro amor,
confiantes, a Vós nos consagramos.

• Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas famílias

lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domésticas.

• Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais haja nas famílias

episódios de violência, de fechamento e divisão;
e quem tiver sido ferido ou escandalizado

seja rapidamente consolado e curado.

• Sagrada Família de Nazaré,
fazei que todos nos tornemos conscientes
do carácter sagrado e inviolável da família,

da sua beleza no projeto de Deus.

• Jesus, Maria e José,
ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.

Amém.





Metas até junho/2019
1 - Dia Nacional de Contribuição – DNC

. Motivar para o cumprimento de recebimento dos valores aprovados no III SIN por cada 
CONDIR.

2 - Contabilidade

. Estimular para que as ECE’s e ECCi ‘s encaminhem os documentos ao escritório de
contabilidade nos prazos regimentais com qualidade.

Instigar para o perfeito funcionamento da TEIA dos tesoureiros (Regionais, Estaduais e
Cidades).

Incentivar a participação de todos os tesoureiros do Brasil nas reuniões via Skype.

3 - Imóveis

. Cadastrar todos os imóveis existentes do MFC no Brasil.

4 - 20º Encontro Nacional do MFC no Brasil - ENA

. Captar os recursos necessários para a realização do nosso 20º ENA.



Conclusão e Agradecimento

Agradecemos a Deus e todos os nossos companheiros que até 
aqui tudo fizeram para o bom andamento das finanças do MFC 

no Brasil.

Agradecemos grandemente a ajuda dos nossos Coordenadores 
Nacionais, Rosana e Rubens, esperamos concluir esta missão 
com êxito, para tanto contamos com a cooperação de todos.

Com grande amor.

Catarina e Milton - SENFIN


