
Orientações para execução da Conciliação Bancária
1. Providenciar extratos mensalmente (conta corrente e aplicação financeira): os extratos de cada mês devem ser 

emitidos sempre nos primeiros dias do mês seguinte

2. Conferir extratos: saldo final de um mês deve ser igual ao inicial do mês seguinte – tanto nos extratos da conta 
corrente quanto nos extratos da conta aplicação (para quem tem conta no Banco do Brasil, os extratos da conta 
corrente geralmente são “zerados”)

3. Conferir todos os lançamentos dos extratos de conta corrente:
• (+) depósitos Decretos – valores Autonomia Financeira e LIE: pagamento fornecedor (Banrisul), DOC/TED 

Executivo (BBrasil)
• (–) aplicação: Fundo Super (Banrisul), BB RF/Supremo/Poupança (BBrasil)
• (+) resgates
• (+) outros depósitos
• (–) tarifas e despesas bancárias

4. Conferir todos os lançamentos dos extratos da conta aplicação:
• (+) aplicação
• (–) resgates

5. Calcular o rendimento líquido de cada mês (extrato mensal da aplicação financeira)
• (+) rendimentos do mês de competência
• (–) IR 
• (–) IOF 

6. Calcular o rendimento líquido do quadrimestre: somar o rendimento líquido de cada mês do quadrimestre

7. Calcular o valor das despesas efetuadas na Autonomia Financeira (Planilha de Gastos)

8. Calcular o valor das despesas efetuadas no LIE (Planilha de Gastos)
9. Calcular o valor do Saldo Bancário Atual: somar saldo da conta corrente e saldo da aplicação financeira – valores 

do último mês do quadrimestre (ver item 1)

10. Inserir, na planilha Conciliação Bancária, os valores nas células correspondentes:

11. O TOTAL na Conciliação Bancária (cálculo automático) deve ser igual ao Saldo Bancário Atual

12. A soma do SALDO ATUAL da AUTONOMIA FINANCEIRA com o SALDO ATUAL do LIE deve ser igual ao SALDO 
BANCÁRIO ATUAL, exceto se houver cheque do quadrimestre não compensado

AUTONOMIA FINANCEIRA R$
Saldo Anterior Inserir  valor somente no primeiro quadrimestre

RECEITAS

Depósito (Decreto 10.649/2002) em …… Podem ocorrer dois depósitos no quadrimestre (EI+EF)
Rendimentos Inserir valor calculado
Reembolsos/depósitos Inserir valor, se houver

Receitas do Quadrimestre

DESPESAS
Material de Consumo, Serviços, Permanente e Man. Predial Inserir valor
Despesas Bancárias Inserir valor, se houver

Despesas do Quadrimestre
SALDO ATUAL

LIE R$
Saldo Anterior Inserir  valor somente no primeiro quadrimestre

RECEITAS
Depósito (Decreto 14.946/2010) em …… Inserir valor
Reembolso/depósitos Inserir valor, se houver

Receita do Quadrimestre

DESPESAS
Manutenção LIE/SR Inserir valor

Despesas do Quadrimestre
SALDO ATUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA R$
Inserir valor somente no primeiro quadrimestre

(-) Cheques do(s) quadrimestre(s) anterior(es) compensados no atual
(+) Cheque(s) do atual quadrimestre não compensado(s) Inserir valor, se houver (somente no 1º e 2º Quadrimestre)

TOTAL

(+) Saldo bancário do quadrimestre anterior (Conta Corrente + Conta Aplicação Financeira)

(+) Receitas do quadrimestre (Autonomia Financeira + LIE)
(-) Depesas do quadrimestre (Autonomia Financeira + LIE)

Inserir valorSALDO BANCÁRIO ATUAL (Conta corrente + Conta Aplicação Financeira)


