
 
1 

 
 
 
 

 
Solução de Software 
Cloud Simples e Inovador 
para a Igreja 
 

 
Material de Apoio à Formação prática 

 
 

  



 
2 

Índice 

 

ÍNDICE 2 

ACESSO AO KYRIOS (PRODUÇÃO E DE QUALIDADE) E MATERIAL DE APOIO
 3 

REGISTAR UMA FAMÍLIA 4 

FICHA INDIVIDUAL DE UM DOS ELEMENTOS DA FAMÍLIA 5 

INTENÇÃO DE MISSA 6 

LANÇAR UM DONATIVO 7 

CONSULTAR OS DOCUMENTOS DE TESOURARIA DE UMA FAMÍLIA 8 

ORGANIZAR UM PROCESSO DE MATRIMÓNIO 9 

ORGANIZAR UM PROCESSO DE BAPTISMO 10 

CONTAS CORRENTES 11 

CONTABILIDADE 14 

NOTAS AUXILIARES DE CONTABILIDADE: 20 

PÁGINA INTERNET / APP 22 

CATEQUESE 23 

RELATÓRIOS 24 

 
  



 
3 

Acesso ao Kyrios (produção e de qualidade) e material de 
apoio 

 
O material de apoio à sessão está disponível no seguinte link: 
 
bit.ly/materialformacao 
 
 
 
Antes de mais, convêm saber que têm 2 acessos disponíveis ao Kyrios: 
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Registar uma família 

(http://confluence.peakit.pt:8090/pages/viewpage.action?pageId=49610929) 
 
As fichas de família permitem agregar diversas fichas individuais, possibilitando assim identificar as 
pessoas que vivem em cada habitação. Isto permite por exemplo consultar todos os donativos que 
tiveram proveniência de uma habitação, que inclui todos os seus moradores. 
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Ficha individual de um dos elementos da família 
 
(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Fichas+individuais) 
 
As fichas individuais são os registos das diversas entidades que podem existir no Kyrios, 
desde paroquianos a catequistas ou empresas. 
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Intenção de missa 

(http://confluence.peakit.pt:8090/pages/viewpage.action?pageId=49610938) 
 
1º lançar a intenção de missa. Para se poder emitir automaticamente o documento de 
tesouraria, deve estar selecionado o emolumento, taxa e entidade a constar no documento: 

 
 
Vai surgir a confirmação para emissão do documento de tesouraria e deve escolher SIM: 

 
 
Neste caso como, na nossa subscrição (Paróquia) o documento de tesouraria por defeito é 
nota de dívida, os documentos ficam pendentes e devem ser liquidados nas contas correntes. 
Vamos ver a seguir como regularizar as contas correntes. 
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Lançar um donativo 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Donativo) 
 
Os donativos estão pré-configurados para terem auto-liquidação, ou seja, não geram valores 
pendentes na conta corrente, ou seja, é pressuposto que quando se gera um documento de 
donativo, que o donativo seja realizado na altura e que não fique pendente. Vêm também pre-
configurados para afetar o modelo 25, isto significa que todos os movimentos registados nos 
donativos irão ser associados ao mapa do modelo 25 a entregar nas finanças. 
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Consultar os documentos de tesouraria de uma família  
 
(http://confluence.peakit.pt:8090/pages/viewpage.action?pageId=49610929) 
 
Diretamente na ficha de família é possível consultar os diversos documentos de tesouraria 
associados aos diversos elementos do agregado (notas de divida, donativos, direitos 
paroquiais): 

 
 
Se desejarmos, podemos filtrar apenas pelos direitos paroquiais ou pela sua situação (pago ou 
não pago). 
 
Para consultar os documentos associados a uma ficha individual diretamente no menu 
documentos, devemos colocar o nome da ficha individual no campo Entidade e clicar em 
atualizar: 
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Organizar um processo de Matrimónio 

(http://confluence.peakit.pt:8090/pages/viewpage.action?pageId=49610944) 
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Organizar um processo de Baptismo 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Batizados) 
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Contas correntes 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Contas+correntes) 
As contas correntes permitem consultar todas as entidades (fichas individuais) com valores 
em dívida. 
1 – permite filtrar a entidade a apresentar 
2 – todas as entidades com contas correntes de acordo com os filtros definidos 
3 – extratos com todos os documentos pendentes das entidades do filtro e possibilidade de 
gerar documentos de carta para enviar às entidades com dívida 

 
Editando a conta corrente do Homer simpson, vamos encontrar 1 documento pendente, para o 
regularizar devemos fazer o seguinte: 
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De seguida, clicando no separador recibos, podemos imprimir o recibo: 
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Contabilidade 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Contabilidade) 
 
O Módulo de contabilidade permite realizar uma gestão simples e eficaz da contabilidade da 
Paróquia/Instituição/... 
O Módulo de contabilidade já se encontra em conformidade com a nova estrutura adoptada 
pela Autoridade Tributária relativamente às Taxonomias. 
 
 

1) Abrir o exercício de 2018 
Se ainda não utilizaram o módulo de contabilidade, é provável que ao acederem aos 
exercícios esteja com o ano 2017, devem editar e alterar o ano para 2018: 

 
É no ecrã dos exercícios que pode encontrar o relatório de Apresentação de Contas, 
que deverá apresentar anualmente à Diocese. 
 

2) Configurar as contas necessárias 
Inicialmente só temos as contas base, que são necessárias para o relatório de 
Apresentação de Contas, deverá criar e personalizar o plano de contas de acordo com 
as suas necessidades. Para exemplificar, vamos criar a conta de Banco BCP e a conta 
de caixa a. 

a. Criar a conta Caixa 

 
b. Criar a subconta caixa a (podemos ter várias contas de caixa) 
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c. Criar a conta de Bancos 

 
d. Criar a subconta Banco BCP (podemos ter contas em vários bancos) 

 
e. Criar a conta da água 

 
f. Criar a conta das telecomunicações 

 
g. Criar a conta dos estipêndios de missa 

 
h. Criar a conta de Resultado liquido do período 

 
i. E agora criar a subconta Resultado liquido, que serve para lançar o valor que 

transitou do período anterior, e vamos utilizar para fazer o lançamento de 
abertura. 
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3) Configurar os diários necessários 
Os diários servem para classificarmos as despesas de acordo com a sua tipificação. 
Por exemplo, podemos ter um diário compras para todos os documentos de compra, o 
diário vendas para todos os documentos de venda, o diário de abertura para a abertura 
de ano, .... 

a. Vamos criar os diários: Compras, Vendas e Abertura: 

 
 

4) Configurar as Tipologias de documentos necessários 
As tipologias de documentos, são todos os documentos que introduzimos no sistema, 
tais como Notas de dívida, Donativos, Compra a dinheiro, Compra a crédito, 
Adiantamento, Abertura, ... 

a. Vamos criar as tipologias de documentos: Notas de dívida, Donativos, 
Compra a dinheiro, Compra a crédito e Abertura  

 
5) Configurar os centros de custo 

Podemos definir os nossos centros de custo, por exemplo, se a Paróquia tiver 2 
igrejas, são 2 centros de custo. Vamos criar os centros de custo com as localizações da 
Paróquia, neste caso Igreja do centro e Igreja da Ponte: 

 
6) Lançar o saldo de abertura 

Quando iniciamos um novo ano (exercício) existem saldos que passam do ano 
anterior para este ano, devemos realizar o lançamento do saldo de abertura para 
termos a noção de como estão as contas da Paróquia no momento. Vamos lançar o 
saldo de abertura da conta caixa e banco em contrapartida com a conta de resultado 
liquido (o valor que sobrou do período anterior). Estamos a considerar que na conta 
caixa temos de saldo de abertura 500 € e no banco 1500 €: 
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7) Lançar uma conta de água e uma conta de comunicações 
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8) Lançar uma intenção de missa 

 
 

9) Consultar o Balancete analítico 

 
 

  



 
19 

'HPR�RQOLQH

([WUDWR�GH�&RQWDV
$QR�GR�([HUF¯FLR ����

(850RHGD

&RQWD 'HVFUL©¥R &U«GLWR'«ELWR'DWD
������&DL[D�� ��������������������
������&DL[D�� �������������������
������&DL[D�� ,QWHQ©·HV�GH�PLVVD������� ��������������������

��������7RWDLV�)LQDLV �����

8WLOL]DGRU�
1HOVRQ�5RGULJXHV

.\ULRV�&K06�Y�����������
����������������

3£J���

 
10) Consultar o Extrato de contas da conta Banco 
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Notas auxiliares de contabilidade: 

 

Regras Básicas dos Lançamentos de Contabilidade 
  

  Débito Crédito 

Activo Aumenta Diminui 
Passivo Diminui Aumenta 

Situação Liquida Diminui Aumenta 

Custo Aumenta   

Proveito   Aumenta 

Activo - É constituído pelos bens da empresa e pelas dividas de terceiros  à empresa. (clientes) 
Passivo - É constituído pelas dividas da empresa a terceiros. (fornecedores, bancos e estado) 
Situação Liquida - Capital Social, Reservas e Resultados 
Custos - Custos com pessoal, fornecimentos e serviços externos, matérias primas, mercadorias, etc. 
(classe 6). 
Proveitos - Vendas de produtos e serviços (classe 7). 
Terceiros - Clientes, fornecedores, bancos e estado. 

 Alguns Exemplos de Lançamentos Básicos 

Custo de Electricidade 
  Débito Crédito 

Custo de Electricidade 62211 - Electricidade   
  24323 - IVA Dedutivel OBS   

    11/12/ 221 - Caixa, DO ou 
Fornecedores 

Pagamento a um Fornecedor 
  Débito Crédito 

Pagamento a um Fornecedor 221 - Fornecedor 11/12 - Caixa ou DO 

  

Recebimento de um Cliente 
  Débito Crédito 

Recebimento de um Cliente 11/12 - Caixa ou DO 211 - Cliente 

  

 

 

Compra de mercadorias 
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  Débito Crédito 
Compra de Mercadorias 312 - Compra de Mercadorias   

  24321 - IVA Dedutivel 
Existências   

    11/12/ 221 - Caixa, DO ou 
Fornecedores 

  
Entrada da Mercadoria em 

Armazém (SIP) 32 - Existências 312 - Compra de Mercadorias 

  

Venda de mercadorias 
  Débito Crédito 

Venda de Mercadorias   711 - Venda de Mercadorias 
    2433 - IVA Liquidado 

  11/12/ 211 - Caixa, DO ou 
Clientes   

  
Custo/Saída da Mercadoria do 

Armazém 611 - Venda de Mercadorias 32 - Existências 

  

Compra de um Computador 
  Débito Crédito 

Compra de um computador 426 - Equipamento 
Administrativo   

  24322 - IVA Dedutivel 
Imobilizado   

    11/12/ 221 - Caixa, DO ou 
Fornecedores 
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Página Internet / App 

(http://confluence.peakit.pt:8090/pages/viewpage.action?pageId=1867820 
http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/App+mobile) 
 
O Módulo “Página Internet” permite gerir os conteúdos do website e da app. 
 
Publique os seguintes conteúdos: 
 
Conteúdo 1 - notícia: 
 
Título: O coro precisa de mais jovens!! 
Conteúdo: O coro jovem da Celebração Eucarística de sábado às 19:00. Precisamos de mais 
jovens! Quem gostar de cantar ou tocar algum instrumentos é muito bem vindo! Convidamos 
todos os jovens a juntarem-se à celebração! 
 
Adicionem a foto que se encontra no Facebook da Paróquia da Parede. 
 

 
 
 
Conteúdo 2 – boletim paroquial: 
 
Título: Folha informativa 12 Janeiro 2020 
Conteúdo: O Papa Francisco quis acentuar no episódio dos Magos na Epifania o essencial: o 
encontro e a descoberta de Deus pela fé e a mudança de vida. 
Saiba mais na Folha Informativa da Paróquia. 
 
Anexe o folheto do facebook ao conteúdo. 
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Catequese 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Catequese) 
 
1. Adicione um catequista; 
2. Adicione 5 catequizandos; 
3. Crie um grupo de catequese com o catequista e os catequizandos; 
4. Registe 3 sessões; 
5. Realize a transferência de um dos catequizandos para outra paróquia; 
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Relatórios 

(http://confluence.peakit.pt:8090/display/EKB/Novidades+da+v3#Novidadesdav3-
Relat%C3%B3rios) 
 
 
Crie uma listagem de Contactos das Fichas individuais, ordenado por nome. 
 

 


