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INTRODUÇÃO 

É crescente a preocupação demonstrada pelas sociedades em relação 

aos problemas da humanidade no que concerne aos aspectos sociais, não 

dependendo exclusivamente do primeiro setor da economia, representado pelo 

governo. E como os setores privados da economia que formam o segundo 

setor preocupam-se apenas com as questões individuais, criou-se o chamado 

terceiro setor. 

Este tem por finalidade a geração de serviços de caráter público. Trata

se do setor que vem, nos últimos anos, crescendo em todo mundo e no Brasil, 

a partir da década de 90 apresentou acelerada ascensão. O crescimento de 

entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais (ONG), 

igrejas, associações e fundações, contribuem para grandes avanços na 

resolução dos problemas observados em todo o mundo. 

Hoje existem grandes empresas brasileiras privadas que constituem 

uma entidade do terceiro setor, por meio da qual podem executar seu papel 

social perante a comunidade. Todas as empresas deveriam estar cientes de 

seu papel social, além do que o próprio mercado atual exige constantemente 

uma posição mais atuante destas. 

O governo também apresenta atuação relevante nesta empreitada ao 

valorizar a constituição de entidades do terceiro setor que podem ser, 

atualmente, facilmente reconhecidas pela população por sua participação 

efetiva no desenvolvimento social do país. 

Podem ser citadas as Fundações Roberto Marinho, Bradesco, 

Petrobrás, entre outras, que incentivam alguma modalidade social, 

incrementando, deste modo, seu valor como empresa privada. Muitos 

empresários abrem empresas sem fins lucrativos utilizando-as apenas para 

realização de eventos, objetivando atingir um público alvo e revertendo este 

público para empresa com fins lucrativos. 

É necessário, primeiramente, definir claramente a missão, a meta e os 

objetivos propostos pelas empresas para que o processo de controle não se 

perca durante sua trajetória. 
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Mesmo estas entidades não tendo como objetivo o lucro, precisam ser 

bem administradas para poderem desempenhar suas atividades e evitar que 

fechem as portas. O trabalho ora proposto pretende demonstrar, a partir do 

estudo de entidades do terceiro setor, a importância dos controles contábeis 

para as organizações, evidenciando os aspectos condizentes aos associados 

ou integrantes, bem como aqueles referentes à empresa. 

Pretende-se demonstrar o processo de controle contábil principalmente 

nos convênios e contratos firmados entre associados e as entidades, além de 

explicitar as denominações utilizadas neste meio visando uma melhor 

compreensão deste setor. Baseado nos controles contábeis, os gerentes e 

usuários destas informações poderão analisar mais facilmente a situação real 

da empresa. 

As informações geradas para as análises financeiras apresentarão um 

resultado real, contribuindo sensivelmente para as tomadas de decisões e para 

os controles gerenciais sobre as entidades sem fins lucrativos. 
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1. PESQUISA 

1.1 PROBLEMA 

Pelo aumento do número de entidades do terceiro setor, aliado à 

decadência do setor público e conseqüente crescimento dos usuários de 

informações destas entidades, exige-se mais destas organizações relatórios de 

fácil interpretação, acessíveis, e apresentados em curto espaço de tempo. 

Hoje, as mais estruturadas, apresentam informações on-line à sociedade. 

Por serem entidades que não visam o lucro, sua estrutura não obedece 

aos planos de contas tradicionais encontrados comumente nas sociedades 

mercantis. 

SÁ (2002, p.275), afirma que "Não se obedece às regras do que a lei n. 

6.404/76 estabelece, porque esta é aplicável às sociedades mercantis, ou seja, 

às que visam o lucro". 

Muitas denominações de contas de entidades do terceiro setor são 

usadas erroneamente, não indicando o verdadeiro significado das contas 

utilizadas. Vários contadores e profissionais da área administrativa não se atêm 

a tais particularidades, dificultando aos usuários destas informações a correta 

interpretação dos relatórios. 

Como nas entidades sem fins lucrativos todos os colaboradores lutam 

por um objetivo comum de aspecto social, a prestação de contas 

("accountability") e as informações são intensamente cobradas. 

Com base nos problemas apresentados pretende-se neste trabalho 

esclarecer as seguintes definições: 

• O que são Entidades do terceiro setor? 

• Quais suas principais características? 

• Em que estas entidades se assemelham e em que divergem 

das entidades com fins lucrativos? 

• Como os relatórios podem ser mais claros e fáceis para o 

usuário final destas informações? 
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• Que técnicas podem ser utilizadas quando são realizados 

contratos e convênios em entidades do terceiro setor? 
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1.2 OBJETIVOS 

Esta monografia tem o objetivo de auxiliar os gestores, diretores, 

colaboradores, profissionais e estudantes das áreas administrativas, 

econômicas e contábeis, na compreensão dos aspectos condizentes às 

entidades do terceiro setor. 

E conforme os problemas apresentados anteriormente, mostrar como 

facilitar a interpretação dos relatórios, esclarecendo algumas formas de se 

obter a melhor informação, e, desta forma auxiliar ao usuário que trabalha 

diretamente com estas situações. 

Ainda, mostrar as normas contábeis aceita pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC sobre entidades que compõe o terceiro setor, para que as 

instituições deste segmento obtenham informações de fácil compreensão e 

acessível aos usuários. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Com a ascensão e importância que as entidades do terceiro setor 

possuem sobre a economia brasileira, e a escassez de material e artigos 

voltados à contabilidade financeira e gerencial destas empresas principalmente 

no mercado interno, abrem uma vasta discussão a respeito do assunto. 

Nas empresas mercantis os investidores estão preocupados com o 

retorno do capital investido, assim procuram obter informações sobre 

investimentos, rentabilidade, solvência, etc. Nas entidades sem fins lucrativos, 

os colaboradores estão preocupados em como os recursos estão sendo 

aplicados nas atividades que a instituição administra, assim pretendem saber 

como os recursos estão sendo gastos? Como os convênios e contratos estão 

sendo executados? A população atingida está satisfeita, a missão da 

organização esta sendo cumprida? 

Para que todas essas indagações sejam respondidas é necessário que 

os usuários internos e os usuários externos saibam ler corretamente um 

instrumento de informações como são as demonstrações contábeis e 

gerenciais. 

É fundamental que os dados reais destas instituições possam ser 

transformados em informações, e baseado nestas informações tomar todas as 

decisões para o sucesso destas organizações. 

Pereira (61 ,2001) define que "A efetivação dos resultados desejados é 

alcançada por meio de informações gerenciais. Nesse sentido, é necessário o 

desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais que garantam o 

suporte requerido à atuação gerencial preconizada". 

Este projeto poderá auxiliar aos que trabalham com as instituições sem 

fins lucrativos, a aprofundar suas bases teóricas e também utilizá-las na 

prática. 
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1.4 DELIMITAÇÃO 

O terceiro setor da economia tem uma infinidade de entidades com suas 

próprias características, como fundações de caráter beneficente, cultural, 

religioso, científico, esportivo, dentre outros. 

Serão abrangidos neste trabalho aspectos contábeis, gerenciais, suas 

fontes de recursos, Contabilidade Financeira e contabilidade aplicada, não 

contemplando aspectos jurídicos de recursos financeiros, forma de 

constituição, imunidade e isenção tributária, bem como aquelas que prestem 

serviços a toda comunidade desinteressadamente, como por exemplo, 

entidades puramente beneficentes, associações da comunidade, etc. 

Também não será objeto deste trabalho as Entidades abrangidas por 

legislação específica. Dessa forma, não serão objeto deste estudo entidades 

como, por exemplo, a previdência privada sem fins de lucro dentre outras. 
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1.5 METODOLOGIA 

Como fase inicial deste trabalho, procurou-se revisar a produção 

científica existente sobre a temática, por meio de um levantamento bibliográfico 

amplo. As leituras auxiliaram, entre outros aspectos, na escolha do assunto 

tratado para a monografia. 

Neste trabalho serão utilizados como obra principal o artigo da Revista 

Brasileira de Contabilidade, n. 139 de janeiro/fevereiro de 2003, que descreve 

sobre Classificação Contábil dos Convênios no Balanço Patrimonial das 

Entidades do Terceiro Setor, a dissertação de mestrado sobre Contabilidade de 

Entidades sem fins Lucrativos Não Governamentais de Paulo Arnaldo OLAK 

(1996), e o livro de administração de organizações sem fins lucrativos de Peter 

Ferdinand DRUCKER (1988). 

Além destas obras serão ainda utilizadas as Normas e Resoluções do 

Conselho Federal de Contabilidade, livros, revistas, artigos e periódicos 

relacionados à temática em questão. A Lei do Terceiro Setor será fundamental 

para as definições e conceitos empregados na elaboração da monografia. 

Usar-se-ão, como caráter exemplificador, empresas sem fins lucrativos 

assessoradas pelo autor deste trabalho aplicando-se rotineiramente os 

conceitos abordados. 
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1.6 ESTRUTURAÇÃO 

Inicialmente apresenta-se a Introdução ao trabalho, referindo-se aos 

problemas relacionados às entidád_es do terceiro setor e seqüencialmente no 

tópico 1 apresentam-se os objetivos pretendidos, as limitações e justificativa 

para escrever esta monografia. 

No tópico 2, o trabalho está estruturado com uma breve introdução ao 

trabalho, as entidades que compõem o terceiro setor, sua classificação, suas 

filosofias (missão, objetivos, metas), a forma de manutenção do Patrimônio 

Social destas instituições, prestação de contas à comunidade, aspectos sobre 

o Balanço Patrimonial, Social, Demonstrações das Atividades Exercidas, as 

Notas Explicativas e, por fim, um sistema de informação eficaz aos usuários. 

No tópico 3, o trabalho apresenta um modelo proposto para estas 

entidades, demonstrando as distorções que ocorrem pela falta de critérios 

utilizados pelos elaboradores das informações contábeis. 

No tópico 4, é apresentado ao trabalho a conclusão sobre o modelo 

proposto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

O terceiro setor vem se expandindo nos últimos anos, e aliado à ajuda 

governamental atual que incentiva campanhas de combate a alguma distorção 

que a sociedade enfrenta, essa expansão tende a se acentuar. 

A expansão das organizações sem fins lucrativos é resultado das 

necessidades socioeconômicas, da falta de estrutura no setor público, da 

degradação ambiental, da falta de segurança e principalmente da maior 

participação das empresas que buscam a cidadania empresarial. 

Com todos estes movimentos incentivando o crescimento do terceiro 

setor, e para que estas organizações se desenvolvam e contribuam para a 

redução do impacto social que se apresenta no Brasil, é muito importante ater

se à ciência contábil, uma vez que esta pode auxiliar na administração deste 

setor da economia. 

A contabilidade em qualquer entidade se torna extremamente útil se 

empregada de forma correta. Apesar de não visar o lucro e sim os aspectos 

sociais, para que as entidades sem fins lucrativos continuem executando bem 

suas atividades é necessário que exista um controle das origens e aplicações 

dos recursos. A despeito de não visarem o lucro, este é imprescindível para 

que sejam capazes de pagar todos seus fornecedores, recursos humanos, 

entre outros, atingindo, por conseguinte, seus principais objetivos. 
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2.2 O QUE É ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR? 

Para ser considerado uma instituição sem fins lucrativos a lei do terceiro 

setor esclarece que devem ser" ... pessoa jurídica de direito privado que não 

distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio 

auferido mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente 

na consecução do respectivo objeto social" (LEI N. 9790/99 art. 1 o Parágrafo 

1 ). 

Para ANDRADE (apud OLAK, 1996, p.65) "entidades sem fins lucrativos 

são aquelas instituições formadas com propósitos socais, educacionais, 

religiosos, de saúde ou filantrópicos e aquelas em que, normalmente, não 

existe interesse na transferência da propriedade e seus membros ou 

contribuintes não recebem qualquer ganho econômico ou financeiro direto". 

Já para as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica - NBC T 10.19 

que regulamenta o procedimento contábil de entidades sem finalidade de 

lucros diz que "Entidades sem fins lucrativos são aquelas em que o resultado 

positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e os lucros ou 

prejuízos são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit". 

Com as definições, fica claro que seus objetivos não são seus criadores, 

diretores, associados, sócios ou conselheiros. Estes são apenas a "matéria

prima" que pretendem chegar no seu "produto final". O produto final são os 

seres humanos transformados, ou seja, algo que provoque mudanças sociais. 

Conclui-se, também que o crescimento patrimonial destas empresas, 

não equivale, necessariamente, ao crescimento patrimonial dos seus 

associados e a estes não se revertem, em nenhum momento. 

Mesmo quando existe uma dissolução destas entidades, seu patrimônio 
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não se destina a seus associados. YOUNG (2003, p.17) salienta que conforme 

o art. 61 do Novo Código Civil "na dissolução de associações, o remanescente 

do seu patrimônio social, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou 

frações ideais, deverá ser destinado à entidade de fins não econômicos 

designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à 

instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. E 

não havendo tal instituição no Município, Distrito Federal ou no Território, em 

que a associação tiver sede, esta deverá destinar seu patrimônio para a 

Fazenda do Estado, Distrito Federal ou União". 

Assim segue a tabela 1.0 com os seguintes conceitos chaves das 

entidades sem fins lucrativos: 

Tabela 1. O - Conceitos De Entidade Sem Fins Lucrativos 

LUCRO Constitui-se um meio, não em um 
fim. 

PROPOSITO INSTITUCIONAL Provocar mudanças sociais. 
PATRIMONIO Não há participação dos membros 

ou mantenedores no mesmo. 

PRINC. FONTES DE RECURSOS Contribuições, doações, 
subvenções. 

Fonte: Dissertação de Mestrado Paulo Arnaldo Olak, (1996, p. 57). 
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2.3 CLASSIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS 

Existem várias formas de se classificar as entidades sem fins lucrativos. 

Elas podem ser classificadas quanto às atividades que desempenham, quanto 

à origem dos recursos financeiros e materiais, quanto à extensão dos 

benefícios sociais, quanto à condição de sujeito e muitas outras classificações. 

Para CALDERELLI (1997, p.290) "Entidade é a empresa cuja finalidade 

não visa fins lucrativos, e que coloca o seu patrimônio para atender as 

necessidade de uma coletividade". 

Segundo CFC(2003, p.29) "As entidades são pessoas jurídicas de direito 

privado reguladas, quanto à sua criação e funcionamento, pelo Código Civil. 

Como reconhecimento da atuação dessas pessoas jurídicas, o Poder Público 

lhes concede benefícios como a imunidade e a isenção de tributos, além da 

concessão de títulos como de utilidade pública, registro e certificado nos 

conselhos de assistência social e de organização da sociedade civil de 

interesse público." 

Para FRANCO (1977, p. 34) "as entidades classificam-se: quanto ao 

seus fins e quanto à condição do sujeito". 

2.3.1 QUANTO AOS FINS 

Quanto aos fins se dividem em sociais e econômicas - sociais. 

FRANCO (1977, p.35) define entidades sociais como "as que possuem 

riqueza apenas como meio para atingir seu fim, que é puramente social. E as 

entidades econômicas - sociais como as que possuem a riqueza como meio e 

fim, porém o aumento do patrimônio que elas têm em vista é para benefício da 

própria sociedade, revertendo o patrimônio em forma de pecúlios às pessoas 

que contribuíram para a formação desse patrimônio". (Grifo Nosso) 

Alguns exemplos de entidades sociais são as associações, piás 

beneficentes, esportivos, culturais entre outras. E nas econômicas - sociais se 

enquadram os institutos de aposentadoria, pensões e previdências, etc. 
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2.3.2 QUANTO À CONDIÇÃO DE SUJEITO 

Quanto à condição de sujeitos as entidades sem fins lucrativos 

classificam em públicas e particulares. 

Para FRANC0(1977, p.36) "Publicas são as que pertencem à 

coletividade, em forma de fundações, corporações, ou sob o domínio do 

Estado. Desse tipo são os sindicatos de classe, as fundações com fins 

beneficentes, educacionais, e o próprio estado, cujo patrimônio pertence à 

coletividade. Particulares são as de propriedade particular de um indivíduo ou 

grupo de indivíduos, como as sociedades civis" 

2.3.3 QUANTO AS ATIVIDADES QUE DESEMPENHAM 

Quanto à atividade que desempenham são classificadas em entidades 

educacionais, entidades de beneficência e Saúde, entidades religiosas, 

instituições de caridade, entre outras 

2.3.4 QUANTO A ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 

São divididas nas que dependem fundamentalmente das subvenções 

governamentais das que não dependem de subvenções governamentais. 

As que dependem de subvenções são, normalmente, consideradas de 

utilidade Pública, portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Podem receber 

subvenções ordinárias (periódicas) ou extraordinárias (esporádicas). As 

primeiras normalmente servem para subsidiar as despesas de manutenção, 

folha de pagamento e materiais utilizados na atividade social. As subvenções 

esporádicas são utilizadas para atender projetas específicos de investimentos. 
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As que não dependem de subvenções governamentais são aquelas 

entidades que têm como principais fontes de recursos às contribuições, 

doações, a cobrança de taxas de serviços dos sócios, associados e da 

comunidade em geral. Não recebem subvenções governamentais, mas podem 

receber subvenções de outras entidades privadas nacionais ou organizações 

internacionais. 

15 



2.4 PRINCIPAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

2.4.1 ASSOCIAÇÕES 

São empresas jurídicas constituídas para atender interesses comuns 

relativos ao caráter religioso, cultural, político, assistencial e esportivo. Existem 

para atingir determinados fins, seus colaboradores não objetivam o lucro, 

apesar de o lucro ser importante para a continuidade desta. 

2.4.2 FUNDAÇÕES 

Podem ser conceituadas como a universalidade de bens, com 

personalidade jurídica, para atingir um fim estipulado pelo fundador, sendo este 

objeto imutável. É formada por uma única vontade, distintamente das 

associações, pois se traduz em negocio jurídico unilateral, praticado com a 

obtenção de um fim específico. 

2.4.3 ENTIDADES SINDICAIS 

Sindicato é a associação para fins de estudos, defesa e coordenação de 

interesses econômicos e profissionais, de todos aqueles que como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou como 

profissionais liberais, exerçam, respectivamente, atividades ou profissões 

idênticas, similares.ou conexas. 

2.4.4 COOPERATIVAS 

Para PEREIRA (1993, p.7), "[ ... ] de uma forma simplificada, 

definimos Cooperativa como sendo uma sociedade de pessoas, 

constituída em bases democráticas, com características 

empresariais, tendo legislação e finalidades específicas para a 

solução dos problemas econômicos e sociais de todos membros 

associados, com extensão à comunidade". 
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2.4.5 ENTIDADES DE CARÁTER BENEFICENTE, FILANTRÓPICOS E 

CARITATIVO 

Estas entidades têm por fim proteger e ampara a família, a maternidade, 

a infância, a adolescência e a velhice. São os asilos, creches, guardas-mirins, 

Legião da Boa Vontade - LBC, etc. 

2.4.6 ENTIDADES RELIGIOSAS 

Entidade religiosa é o conjunto de crenças e atividades organizado de 

maneira mais ou menos permanente com vistas à consecução de algum 

objetivo do grupo. 

2.4.7 ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

A prioridade para estas entidades é promover ações de prevenção, 

habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, prevenção e 

tratamento de doenças em geral, para toda a sociedade indistinta e 

incondicionalmente. Exemplo as Santas Casas de Misericórdia, Associações 

de Pais e Amigos do Excepcionais - APAES, Hospitais Filantrópicos, 

associações de prevenção e combate ao câncer, etc. 

2.4.8 ENTIDADES DE CARÁTER EDUCACIONAL, CULTURAL, 

INSTRUTIVO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E LITERÁRIO 

Em linhas gerais, estas entidades visam o aprimoramento educacional, 

instrutivo e artístico dos indivíduos. As atividades aqui compreendem todas as 

ações de instrução e desenvolvimento das faculdades físicas, morais e 

intelectuais das pessoas, o desenvolvimento dos conhecimentos literários e de 

ciências ou artes. Exemplo às escolas profissionalizantes, jardins de infância, 

museus, bibliotecas, etc. 
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2.4.9 ENTIDADES DE CARÁTER RECREATIVO E ESPORTIVO 

Estas entidades visam fundamentalmente o esporte, recreação e lazer 

das pessoas. Além destas atividades, promovem, normalmente, debates em 

torno de matérias de interesse comum, como a literatura, arte, política, etc. 

Exemplo: associações de empregados, clubes recreativos. 
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2.5 FILOSOFIA DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

Para que as entidades consigam realizar satisfatoriamente suas 

atividades - fins destinadas a cada público específico, é fundamental que seus 

objetivos, metas, missões e resultados, entre outros, estejam definidos em 

longo prazo, de forma clara e operacional. 

DRUCKER (1988, p.53) realça esta idéia, afirmando que "A primeira e 

também mais difícil tarefa do executivo de uma instituição sem fins lucrativos é 

conseguir que todos esses públicos concordem a respeito das metas em longo 

prazo. Construir ao redor do longo prazo é a única maneira de integrar todos 

esses interesses". 

2.5.1 MISSÃO 

Para NAKAGAWA (1993, p.25) "Missão de uma empresa é sua razão de 

ser''. 

KOTLER (1980, p.83) "considera que a missão de uma empresa se 

relaciona à satisfação de uma necessidade de seu ambiente externo: a decisão 

de fazer determinado produto, ou prestar um determinado serviço, é um meio 

de satisfazer necessidades no ambiente externo e, portanto, uma forma de 

sobrevivência e continuidade, ou seja, de a empresa cumprir sua missão." 

O pensamento corrente sobre a missão das organizações em geral 

procura obter resposta à seguinte questão básica: "Qual é o nosso negócio?" 

Para DRUCKER (1988, p. 65) "Um negócio não é definido pelo seu nome, 

estatutos ou artigos de incorporação". 

A declaração da missão em entidades do terceiro setor tem muito a ver 

com a transformação dos indivíduos ou grupo de indivíduos, cujo retorno 

esperado para a entidade é de caráter imaterial e emotivo, ao contrário do que 

ocorre nas atividades empresarias. 

Para OLIVEIRA (1986, p. 98) "A missão é uma forma de se traduzir 

determinado sistema de valores em termos de crenças ou áreas básicas de 
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atuação, considerando as tradições e filosofias da empresa". 

Definir a missão da empresa é o início para alcançar ambientes macros, 

mostrando a direção, e determinando limites do planejamento estratégicos 

relevantes. A missão deve ser entendida como uma identidade a ser seguida, 

mas nunca algo específico a ser alcançado. 

2.5.2 OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

Nas entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, seus 

objetivos fundamentais estão explicitados nos seus atos constitutivos e, para 

atingí-los, deve haver perfeita harmonia entre recursos humanos e materiais, 

tendo em vista a missão e objetivos fundamentais. Esta harmonia deve 

permanecer em longo prazo para que a filosofia da entidade prevaleça. 

Tabela 2.0- Diferenças entre os Objetivos das Entidades sem Fins de Lucros e 

Entidades com Fins Lucrativos. 

ENTIDADES OBJETIVO-MEIO OBJETIVO-FIM 
Entidades com fins Satisfação das necessidades dos Lucro 

lucrativos consumidores 

Entidades sem fins Provocar mudanças sociais Indivíduos 

lucrativos transformados 

Fonte: Dissertação de Mestrado Paulo Arnaldo Olak (1996, p.57). 
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2.6 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos têm suas principais fontes de 

recursos para realização de seus propósitos sociais: as subvenções 

governamentais, contribuições de associados, sócios, membros e doações da 

comunidade na forma de recursos financeiros, humanos ou materiais. 

Quando estas fontes de recursos são destinadas a custear as atividades 

das entidades sem fins lucrativos devem ser contabilizadas como receita, e 

quando esses recursos são destinados a contribuir patrimonialmente são 

destinadas e devem ser contabilizadas como Patrimônio Social. 

A NBC T 1 0.19.2.3 explica que "As doações, subvenções e contribuições 

para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções 

e contribuições patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituição da 

entidade, são contabilizadas no patrimônio social". 

2.6.1 GESTÃO DE ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO 

O ciclo financeiro de entidade do terceiro setor compreende a obtenção 

de receita, através de contribuição dos que devem e os que querem fornecer 

os meios para que a entidade possa alcançar seu fim. A receita efetiva 

contribui para aumento do patrimônio social da entidade, pois corresponde à 

entrada de elemento patrimonial sem correspondente saída de outro. 

A receita proveniente de mutação patrimonial não aumenta o patrimônio 

social líquido porque corresponde à alienação de bem patrimonial, havendo, 

portanto, mera permutação de componentes do patrimônio. 

Neste ciclo financeiro também será necessária a aplicação destas 

receitas em despesas indispensáveis à realização dos fins sociais. A despesa 

efetiva contribui para diminuição do patrimônio social da entidade, pois há a 

saída sem correspondente entrada. Já a despesa proveniente de mutação 

patrimonial não diminui o patrimônio social líquido porque corresponde 
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meramente permutação de componentes do patrimônio. 

Quando existe uma receita efetiva maior que a despesa efetiva, a 

entidade possui um superávit econômico, o qual contribui para o aumento do 

patrimônio da entidade. Quando há um equilibro entre receita efetiva e despesa 

efetiva, não há alteração no patrimônio, e por fim quando a receita efetiva é 

menor que a despesa efetiva, ocorre déficit econômico, que concorre para 

reduzir o patrimônio social. 

Figura 1.0- Disposição Gráfica dos Componentes da Gestão de Entidade Sem 

Fim Lucrativo 

SUP. EQUI DEF. 

RECEITA R>D R=D R<D DESPESA 
(+) (=) (-) 

• • • I 
EFETIVA PATRIMONIO EFETIVA 

(+) .. SOCIAL (-) ... 
.... 

DE ATIVO (BENS) DE 

MUTAÇÃO .. ~- MUTAÇÃO ... ..... 

(+) (-) 

Fonte: Contabilidade Geral Hilário Franco (1977, p. 240). 
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2. 7 PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCOUNTABIL/TY) 

As entidades sem fins lucrativos são intensamente cobradas por seus 

colaboradores para demonstrar as origem e aplicações de recursos 

empenhados em sua atividade. Os associados, sócios, subventores, doadores 

são responsáveis pelo fornecimento dos recursos, e, portanto delegam poderes 

para gestão dos recursos, e do outro lado, a administração, a quem cabe 

prestar contas aos seus colaboradores. A este relacionamento de autoridade e 

responsabilidade denominamos de "accountability''. 

Para CALDERELLI (1997, p. 664) "a prestação de contas é o ato de 

comprovação, demonstração e justificação de atas administrativos, por meio da 

contabilidade". 

SÁ (1995, p.361) descreve prestação de contas como "apresentação de 

fatos relativos a um acontecimento central, comprovando-os, historiando-os e 

preparando-os para receber as classificações e verificações de natureza 

contábil". 

É importante analisar a qualidade da documentação utilizada na 

prestação de contas. A prestação de contas quando as instituições receberem 

subvenções do Estado, devem ser bem cobradas e fiscalizadas, o que na 

prática muito pouco vem sendo aplicado. Muitas destas instituições servem 

meramente de fachada para execução de outras atividades com fins lucrativos. 

A avaliação desempenho dos gestores deve evidenciar de acordo com 

os recursos a sua disposição e a competência que lhes foi delegada, como foi 

executado essas atividades, a fim de atender às expectativas com relação a 

seu trabalho. 

Geralmente na prestação de contas são exigidos dos gestores relatório 

de atividades, demonstrações contábeis, informações bancárias, inventário 

patrimonial, Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

- DIPJ, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Parecer do Conselho 

Fiscal, Parecer e Relatório de auditoria independente, Cópia Contratos e 

Parcerias. 
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Figura 2.0- Visão de "Accountability" nas Entidades Sem Fins Lucrativos 

• SOClEDADE 

GOVERNO ~ • .... 

• OUTRAS 

Th.NTmrrri'IP~ 

, 
RECURSOS 

• Contribuições 

• Doações ACCOUNT ABILITY 

• Subvenções 
~ 

~r 

ENTIDADES SEM ... ,... 
FINS LUCRATIVOS 

Fonte: Dissertação de Mestrado Paulo Arnaldo Olak (1996, p.100). 

2.7.1 MINISTÉRIO PÚBLICO 

As associações sujeitam-se a fiscalização do Ministério Público, 

visto que cabe a este intervir nos casos de abuso da personalidade 

jurídica. Conforme art. 50 do código civil incumbe, expressamente, ao 

Ministério Público: 

"a) requerer a dissolução de entidade de fins assistenciais que 

receba auxílio ou subvenção do Poder Público ou que se mantenha, no 

todo ou em parte, com contribuições periódicas de populares, que deixe 

de desempenhar suas atividades assistenciais, que aplique os recursos 

recebidos em finalidades diversas das previstas em estatuto ou que fique 

sem efetiva administração. 

b) requerer a cassação de título de utilidade pública Federal. 

c) fiscalizar as entidades de atendimento a crianças e adolescentes 

inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente 

d) requerer a perda da qualificação das entidades qualificadas 

como Organização da Sociedade Civil- OSCIPs." 

Cabe então ao Ministério Público fiscalizar as prestação de contas 

das entidades qualificadas como de interesse social. 

2.7.2 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

A prestação de contas é devida ao Ministério da Justiça pelas 

entidades que possuem o título de Utilidade Pública Federal. São 

obrigadas a apresentar, anualmente, relação circunstanciada dos 

serviços que houver prestado à coletividade. 

2.7.3 CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CNAS 

A prestação de contas ao CNAS ocorre no momento em que é 

solicitada a concessão ou renovação do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social- CEBAS. As entidades cujas receitas 

brutas de cada um dos três exercícios em análise excedam R$ 

1.200.000,00 devem submeter suas contas à auditoria independente. Se 

ultrapassar R$ 2.400.000,00, a auditoria deverá ser realizada por 

auditores registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

2.7.41NSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 

A entidade que for beneficiada com a isenção da contribuição 

patronal é obrigada a apresentar, anualmente, até o dia 30 de abril, 

relatório circunstanciado de suas atividades no exercício 

anterior,contendo as informações solicitadas pelo órgão de fiscalização. 
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2.8 ESTRUTURA CONTÁBIL 

Sejam as entidades beneficentes, filantrópicas, religiosas, culturais, 

educacionais ou outras, a contabilidade vem sendo exigida dos organismos 

governamentais e não governamentais. Principalmente quando estas 

organizações recebem subvenções, doações ou contribuições governamentais 

para executar um contrato ou um convênio. 

É fundamental neste setor a correta denominação das contas sintéticas 

e analíticas contábeis, por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Técnica - NBC-T e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Na NBC T no grupo 1 O. 19.3 explicita-se a diferença entre a 

contabilização de uma empresa com finalidade de lucro e uma empresa sem 

finalidade de lucro, não obedecendo às regras que a lei das sociedades por 

ações regulamenta. " ... a conta Capital deve ser substituída por Patrimônio 

Social, integrando o grupo Patrimônio Social, e a conta Lucros ou Prejuízos 

Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício". 

Um bom sistema de informação com um plano de contas bem 

elaborado, demonstra qual o verdadeiro patrimônio destas entidades, bem 

como a existência de controles gerenciais eficientes, se torna imprescindível 

para que este setor consiga administrar corretamente suas atividades. 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado refere-se à 

importância da utilização de subgrupo auxiliar na contabilização de contratos e 

convênios relacionados às instituições sem fins lucrativos, para a melhor 

compreensão gerencial destas entidades. 

A Revista de Contabilidade, em artigo publicado sobre a Classificação 

Contábil dos Convênios no Balanço Patrimonial das Entidades do Terceiro 

Setor sugere a criação de grupos de contas de compensação, fora do grupo 

circulante, e assim conseqüentemente separa o que representa o circulante do 

que representa apenas a compensação para cumprimento destes contratos e 

convênios. 

Neste artigo CARDOSO E LIMA (2003, n. 139, p.38) explicam que no 

ati v o compensado "[ ... ] serão lançados os valores a receber, os valores 

recebidos dos convênios e qualquer outro valor que esteja relacionado com o 
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convênio". 

Para o passivo destas empresas, sugere-se ainda em contrapartida "[ ... ] 

que o passivo a compensar é uma conta transitória que registra valores de 

compensação no passivo, tendo como contrapartida uma conta do ativo que, 

ao final da execução do convênio, deve apresentar saldo zero". (Op. Cit, 2003, 

n. 139, p. 39) 

FRANCO (1977, p.242) define as contas de compensação que "as 

contas debitadas e creditadas não representam bens, nem direitos ou 

obrigações efetivas, mas apenas indicam fato de ordem jurídica, ou vínculo que 

poderá ou não transformar em direito ou em obrigações efetiva, dependendo 

de acontecimentos futuros, previstos ou fortuitos. São portanto, contas extra

patrimoniais; o lançamento indica a existência de vínculo jurídico que poderá 

trazer variação ao patrimônio. Daí o nome de contas de compensação, pois o 

valor da conta ativa é compensado por igual valor na conta passiva". 
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2.9 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Nas notas explicativas de instituições sem fins de lucro as explicações 

devem sempre evidenciar aspectos que possam trazer dúvidas os usuários 

destas informações, e também devem revelar métodos utilizados que 

modificaram as contas patrimoniais ou as contas de resultado. 

As NBC T 10.19.3.3 explicam que as demonstrações contábeis devem 

evidenciar pelo menos: 

a) O resumo das principais práticas contábeis; 

b) Os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente 

com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de 

recursos; 

c) As contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade 

assistencial devem ser demonstradas como se a entidade não gozasse de 

isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

d) As subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e 

as responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

e) Os fundos de aplicação restrita e responsabilidades decorrentes 

desses fundos; 

f) Evidenciação dos recursos sujeitos a restrições ou vinculações por 

parte do doador; 

g) Eventos subseqüentes à data do encerramento do exercício que 

tenham, ou possa vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros da entidade; 

h) As taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das 

obrigações a longo prazo; 
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i) Informações sobre os tipos de seguro contratados; 

j) As entidades educacionais, além das notas explicativas, devem 

evidenciar a adequação das receitas com as despesas de pessoal, segundo 

parâmetros estabelecidos pela lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua 

regulamentação. 

As entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições 

devem evidenciar suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e 

os benefícios fiscais gozados. 
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2.10- DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE 

RECURSOS 

O artigo 188 da Lei n° 6.404 reconhece os critérios de apresentação e o 

conteúdo dessa demonstração como segue abaixo: 

"A demonstração das origens e aplicações de recursos indicará as 

modificações na posição financeira da companhia, discriminando: 

I - as origens dos recursos agrupadas em: 

a) lucro do exercício, acrescido de depreciação, amortização ou 

exaustão e ajustado pela variação nos resultados de 

exercícios futuros; 

b) realização de capital social e contribuições para reservas de 

capital; 

c) recursos de terceiros, originários do aumento do passivo 

exigível a longo prazo, da redução do ativo realizável a longo 

prazo e da alienação de investimentos e direitos do ativo 

imobilizado. 

11- as aplicações de recursos, agrupados em: 

a) dividendos distribuídos; 

b) aquisição de direitos do ativo imobilizado; 

c) aumento do ativo realizável a longo prazo, dos investimentos 

e do ativo diferido; 

d) redução do passivo exigível a longo prazo; 

III - o excesso ou insuficiência das origens de recursos em relação às 

aplicações, representando aumento ou redução do capital circulante 

líquido. 

IV - os saldos no início e no fim do exercício, do ativo e passivo 

circulantes, o montante do capital circulante líquido e o seu aumento ou 

redução durante o exercício." 
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Tabela 3.0- Exemplo da Estrutura da Demonstração de Origens e Aplicação 

de Recursos 

1 ORIGENS DE RECURSOS R$ 

Lucro líquido do exercício 500,00 

( +) depreciação e amortizações, variações monetárias de 715,00 

empréstimos e financiamentos a longo prazo 

(-) Participação no lucro da controlada, dividendos (71 0,00) 

recebidos, cor.Monet. Líquida, Lucro Venda lmob. 

Dos Acionistas - lntegralização de capital 400,00 

De terceiros - Ingresso de novos empréstimos, Baixa de 1.080,00 

bem do imobilizado, venda de investimentos, resgate de 

investimentos temporários a longo prazo 

Total das Origens 1.985,00 

2- APLICAÇOES DE RECURSOS 

Aquisição de direitos do Imobilizado, ao custo 950,00 

Adições ao custo no Ativo Diferido 100,00 

lntegralização de novos investimentos 0,00 

Aumento em Empréstimos compulsórios no Realizável a 10,00 

longo prazo 

Transferência para o passivo circulante dos empréstimos 565,00 

e financiamentos a longo prazo 

Dividendos propostos e pagos 100,00 

Total das Aplicações 1.735,00 

3. AUMENTO NO CAPITAL CIRC. LIQUIDO 250100 

Org. : KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Fonte: FIPECAFI: Manual de Contabilidade por Ações (1995, p. 600). 
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3. MODELO PROPOSTO 

Freqüentemente, as entidades do terceiro setor estão contabilizando as 

origens de recursos, que tem por finalidade a execução de contratos e 

convênios relacionados aos associados, como "Receita" na demonstração do 

resultado do exercício ou estão sendo contabilizadas como contas patrimoniais 

que afetam o ativo da empresa. E as aplicações de recursos, como um custo 

na demonstração do Resultado do Exercício ou estão sendo contabilizadas 

como contas patrimoniais que afetam o passivo das entidades do terceiro setor. 

Nestas condições fica mais legível entender e analisar os relatórios 

contábeis que utilizam o grupo compensado isolado do restante do balanço. 

Por exemplo, uma associação de funcionários, em que o objetivo 

principal é fornecer condições melhores de vida a seus associados, por meio 

de um convênio com algum plano de saúde com o qual os associados obterão 

melhor qualidade, prazo e preço. Os associados consomem os serviços do 

plano de saúde e repassam o que foi utilizado ao banco da associação para 

que a associação no futuro pague pelos serviços prestados aos associados. 

Se a situação anterior for contabilizada em contas patrimoniais que 

modificam o ativo da empresa, as informações ficam bem mais complicadas de 

analisar. Isso pode ser observado na tabela 4.0, onde a operação foi 

contabilizada modificando o ativo da empresa, e com isso não separando o que 

foi utilizado por seus associados do que pertencem apenas a associação. 
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Tabela 4.0- Exemplo da distorção por adiantamento dos convênios -Sem o 

Grupo Compensado 

ATIVO PASSIVO 

Circulante 53.000,00 Circulante 51.000,00 

Dis[2onível 53.000,00 Fornecedor 1.000,00 

Banco X 53.000,00 Plano de Saúde 50.000,00 

Patrimônio Social 2.000 

Total Ativo 53.000,00 Total Passivo 53.000,00 

Org. : KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Obs.: Onde R$ 50.000,00 no banco X, servirão para quitação de um convenio já 

utilizado. 

Na Tabela 4.0 os usuários que necessitarem de informações poderão ter 

dificuldades na análise, tendo em conta que os R$ 53.000 no banco "X", só R$ 

3.000 representam o que pertencem a esta entidade. E o R$ 50.000 restantes 

são meramente compensatórios com o convenio plano de saúde. 

Assim fica a partida contábil na situação da tabela 4.0: 

No adiantamento dos convênios pelos associados: 

DEBITO = R$ 50.000 (Banco X- Ativo Circulante) 

CREDITO= R$ 50.000(Fomec. (Plano de Saúde)- Passivo Circulante). 

No pagamento do convênio pela associação: 

DEBITO = R$ 50.000(Fomec. (Plano de Saúde)- Passivo Circulante). 

(Banco X- Ativo Circulante) 

CREDITO= R$ 50.000 (Banco X- Ativo Circulante) 

Outra hipótese é de contabilizar contratos e convênios quando 

adiantamento pelos associados, como Receita na Demonstração de Resultado, 

e quando houver o efetivo pagamento destes contratos e convênios pela 

associação, contabilizar como Custo na ORE. 

Tabela 5.0- Exemplo da distorção na DRE (Não utilizando o grupo 
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compensado). 

ORE- DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

Receita Bruta Rm 53.ooo,oo 

Receita de Convênios e Contratos R$ 50.000,00 

Receita Associados R$ 3.000,00 

Custo da Prestação de Serviço R~ 45.000200 

Custo com Convênios e Contratos R$ 45.000,00 

Despesas Rm 2.5oo,oo 

Despesa com Pessoal R$ 2.000,00 

Despesa Administrativa R$ 500,00 

LUCRO OU PREJUIZO R~5.500,00 

Org. : KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Obs.: No exemplo R$ 50.000,00 foram repassados pelos associados para a 

associação, e a associação pagou para seus convênios e contratos R$ 45.000,00. 

Tabela 6.0- Exemplo da ORE (Utilizando grupo compensado) 

ORE- DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

Receita Bruta Rm 3.ooo,oo 

Receita Associados R$ 3.000,00 

Despesas Rm 2.5oo,oo 

Despesa com Pessoal R$ 2.000,00 

Despesa Administrativa R$ 500,00 

LUCRO OU PREJUIZO R~.500100 

Org.: KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Existe uma variação no resultado das duas tabelas porque na tabela 5.0 

há um adiantamento dos associados para a associação no valor de R$ 

50.000,00 e naquele mesmo mês existe um efetivo pagamento da associação 

ao convenio no valor de R$ 45.000,00 trazendo a distorção do verdadeiro 

resultado destas entidades. Na tabela 6.0 onde existe o grupo compensado, 

esta diferença de R$ 5.000 (R$ 50.000,00 - 45.000,00) ficaria nas contas 
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patrimoniais não alterando o resultado do exercício. 

Se houvesse alterações que representassem receitas ou despesas 

nestas entidades em virtude de fatos ocorridos com os contratos e convênios, 

esses deverão compor as despesas ou receitas destas entidades. As 

alterações geralmente ocorrem por motivo de inadimplência dos associados, 

descontos concedidos pelos contratos e convênios, cancelamento de contratos, 

bonificações entre outros. 

Assim fica a partida contábil na situação da tabela 6.0: 

No adiantamento do convênio pelos associados: 

DEBITO = R$ 50.000 (Banco X- Ativo Circulante) 

CREDITO= R$ 50.000(Receita de Convenio- Resultado). 

No pagamento do convênio pela associação: 

DEBITO = R$ 45.000 (Custo dos Convênios- Resultado) 

CREDITO = R$ 45.000(Banco X- Ativo Circulante). 

Abaixo é demonstrado o modelo proposto utilizando o grupo 

compensado no balanço patrimonial. 

Tabela 7.0- Exemplo de como fica o adiantamento dos convênios- Com o 

Grupo Compensado 

ATIVO PASSIVO 
Circulante 3.000,00 Circulante 51.000,00 
Dis12.onível 3.000,00 Fornecedor 1.000,00 
Banco X 3.000,00 Fornecedor X 1.000,00 

Compensado 50.000,00 Compensado 50.000,00 
Banco X (Conv. 50.000,00 Convênios a 50.000,00 

Realizar) Executar (Plano 
Saúde) 

Patrimônio Social 2.000 

Total Ativo 53.000,00 Total Passivo 53.000,00 

Org. : KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Obs.: Onde R$ 50.000,00 no banco X no grupo Compensado são para quitação de um 

convenio já realizado mas ainda não quitado pela associação. 
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Com a mesma situação utilizando o grupo compensado na tabela 7.0, os 

contratos e convênios, separados do restante do balanço, demonstram 

claramente os bens, direitos e obrigações da associação, bem como o que foi 

meramente utilizado por seus associados. Neste caso, os usuários terão a real 

noção do patrimônio da entidade, não levando em contas as contas 

compensatórias. 

No exemplo anterior foi utilizado apenas um convênio no qual já fica 

evidente a distorção para o usuário final, caso a associação tivessem vários 

convênios e não fosse utilizado o grupo compensado ficaria ainda mais 

complicada a análise correta destas informações. 

Assim fica a partida contábil na situação da tabela 7.0: 

No adiantamento do convênio pelos associados: 

DEBITO = R$ 50.000 (Banco X- Ativo Compensado) 

CREDITO = R$ 50.000 (Convenio a Executar (Plano de Saúde) -

Passivo Compensado) 

No pagamento dos convênio pela associação: 

DEBITO = R$ 50.000 (Convenio a Executar (Plano de Saúde) -

Passivo Compensado 

CREDITO= R$ 50.000 (Banco X- Ativo Compensado) 

Outro exemplo que demonstra a distorção não utilizando o grupo 

compensado é quando a associação cria a obrigação junto aos convênios e 

contratos consumidos por seus associados, onde no futuro se reembolsará dos 

seus gastos. Na tabela 8.0 é demonstrado o exemplo de distorção que ocorre: 
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Tabela 8.0- Exemplo da distorção por Contas a Receber e Convênios a 

Executar Sem o Grupo Compensado 

ATIVO PASSIVO 

Circulante 53.000,00 Circulante 51.000,00 

Dis(loníve/ 3.000,00 Fornecedor 1.000,00 

Caixa 3.000,00 Fornecedor X 1.000,00 

Contas a Receber 50.000,00 Conv. a Executar 50.000,00 

Associados 50.000,00 Plano de Saúde 50.000,00 

(Convênio) 

Permanente 12.000,00 Patrimônio Social 14.000,00 

Imobilizado 12.000,00 Capital Social 10.000,00 

Terreno 10.000,00 Superávit 4.000,00 

Equipamentos 2.000,00 

TOTAL 65.000,00 TOTAL 65.000,00 

Org.: KUKOLJ, Carlos E., 2004. 

Fonte: Revista Brasileira de Contabilidade (2003, p.45). 

Abaixo é demonstrado o modelo proposto utilizando o grupo 

compensado no balanço patrimonial. 

Tabela 9.0- Exemplo de como fica as Contas a Recebere Convênios a 

Executar Com o Grupo Compensado 

ATIVO PASSIVO 

Circulante 3.000,00 Circulante 1.000,00 

Dis{lonível 3.000,00 Fornecedor 1.000,00 

Caixa 3.000,00 Fornecedor X 1.000,00 

Compensado 50.000,00 Compensado 50.000,00 

Contas a Receber 50.000,00 Convênios a 50.000,00 

Conv. X Executar X 

Permanente 12.000,00 Patrimônio Social 14.000,00 

Imobilizado 12.000,00 Capital Social 10.000,00 

Terreno 10.000,00 Superávit 4.000,00 

Equipamentos 2.000,00 

TOTAL 65.000,00 TOTAL 65.000,00 

Org. : KUKOLJ, Carlos E., 2004. 
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Fonte: Revista Brasileira de Contabilidade (2003, p.45). 

Os dados de ambas as tabelas são iguais, o que se altera é o plano de 

contas e a estruturação do balanço que na segunda tabela se apresenta mais 

bem elaborado, facilitando as análises para a tomada de decisões. 

FIPECAFI (1995, p. 44) salienta que" ... é importante que se desenvolva 

não só um bom elenco de contas, mas também todo um sistema contábil 

voltado a tais objetivos e que contemple todos os fatores relacionados". 

É notável na tabela 9.0 que as informações contidas principalmente no 

grupo circulante não demonstram a realidade da entidade no tocante a seu 

ativo em curto prazo, pois a conta de direitos a receber (convênios e contratos) 

e a conta dos convênios a executar são meramente transitórios e pertencem a 

o que foi utilizado por seus colaboradores e associados. 

Na tabela 9.0, com o grupo compensado separado do grupo circulante, 

as informações são muito mais claras, facilitando a compreensão do verdadeiro 

patrimônio desta entidade. 

É visível, ainda, que ao transformar os dados em informações gerenciais 

utilizando indicadores financeiros e econômicos, na tabela 8.0 as informações 

estarão distorcidas da realidade, pois no grupo circulante apresenta-se um 

ativo de R$ 53.000,00 e um passivo de R$ 51.000,00. Já na segunda situação 

(tabela 8.0) a empresa apresenta um ativo circulante de R$ 3.000,00 e um 

passivo circulante de R$ 1.000,00. 

Com a predominância do modelo proposto, as informações como os 

índices de liquidez corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral, Liquidez Imediata, 

Endividamento em Curto Prazo, Endividamento Total, Retorno sobre o Ativo e 

Retorno sobre o Patrimônio Social evidenciarão a real situação da entidade do 

terceiro setor. 

Segue abaixo, um modelo sintético separado pelo ativo compensado e 

passivo compensado. 
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MODELO DE PLANO DE CONTAS SINTÉTICO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

01 -CAIXA 

02-BANCOS 

03 -TÍTULOS DE LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

21 -CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 

22- APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

23 - PROVISÕES DE CONSUMO 

ATIVO SEMICIRCULANTE 

REALIZÁVEL- LONGO PRAZO 

27 - CRÉDITOS A RECEBER 

28 - DOTAÇÕES A RECEBER 

29- CRÉDITOS COMPULSÓRIOS 

ATIVO PERMANENTE 

IMOBILIZAÇÕES DE USO 

41- TERRENO 

42 - EDIFICAÇÕES 

43- MOBILIÁRIO E UTILIDADES DOMÉSTICAS 

44- MOBILIÁRIO E UTILIDADES ESCOLARES 

45 - INSTALAÇÕES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS 

46- VEÍCULOS 

47 -INSTALAÇÕES DO ARTESANATO 

48 -INSTALAÇÕES DE LAZER E ESPORTE 
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IMOBILIZAÇÕES DE RENDA 

49- IMÓVEIS ALUGADOS 

ATIVO COMPENSADO 

50- CONVENIO REEMBOLSAVEL 

51 - CONVENIO ALIMENTAÇÃO 

52 - CONVENIO MÉDICO 

53 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS 

PASSIVO CIRCULANTE 

EXIGÍVEL- CURTO PRAZO 

60 - FORNECEDORES 

61- BANCOS 

62 -OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

71- FINANCIADORES 

PATRIMONIO SOCIAL 

81 -VARIAÇÕES POSITIVAS DO PATRIMÔNIO 

82- VARIAÇÕES NEGATIVAS DO PATRIMONIO 

83- DOAÇÕES INCORPORADAS 

PASSIVO COMPENSADO 

84 - CONVENIOS A PAGAR 

85 - CONVENIO ADIANTADO PELOS ASSOCIADOS 
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4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram utilizados referenciais que serviram como base 

teórica para o aprofundamento da questão da contabilização de entidades que 

compõem o terceiro setor. Todos os artigos relacionados ao terceiro setor, é 

importante frisar, contribuíram imensamente para a consolidação dos 

pensamentos em tomo das questões propostas nesta monografia. 

A contabilidade é uma ciência que deve evidenciar os verdadeiros fatos 

contábeis que ocorrem comumente nas empresas, por isso é tão importante se 

adequar à realidade das necessidades de cada empresa, visando a melhor 

integração dos sistemas geradores das informações. Em função de essas 

entidades possuírem características distintas das pessoas jurídicas do 

segmento empresarial, as práticas contábeis a ela aplicáveis devem conter as 

informações inerentes ao modelo de gestão por ela adotado. 

Com o tempo cada vez mais escasso é fundamental que os profissionais 

ligados à área contábil, elaborem sistemas de informações adequados à 

necessidade que cada uma das entidades apresenta, e gerem estas 

informações, principalmente gerenciais, no menor espaço de tempo possível, 

agilizando deste modo à correta tomada de decisão. 

Cabe a nós profissionais, procurarmos prestar as melhores informações 

às empresas que administramos. Muitas vezes, por motivos de legislação, 

padrões pré-estabelecidos ou por falta de tempo deixamos de evidenciar as 

informações, trazendo aos usuários meramente dados contábeis, que 

geralmente não poderão gerar a informação mais precisa. 
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Regulamento 

LEI N° 9. 790, DE 23 DE MARCO DE 1999. 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público , institui e disciplina o Termo de Parceria , e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: ' 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO 

Art. 12 Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais 
e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. 

§ 12 Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito 
privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados 
ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

§ 22 A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos 
requisitos instituídos por esta Lei. 

Art. 22 Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 32 desta Lei: 

I - as sociedades comerciais; 

11 -os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e 
visões devocionais e confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

V- as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 
restrito de associados ou sócios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 



VIl- as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

IX - as organizações sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações públicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 
público ou por fundações públicas; 

XIII- as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 
conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

I- promoção da assistência social; 

11 - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

III- promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação 
das organizações de que trata esta Lei; 

IV- promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; 

V- promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI -defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

VIl - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X- promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades 
mencionadas neste artigo. 



Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura
se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da 
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços 
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 
atuem em áreas afins. 

Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas 
sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência; 

11 - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a 
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 
participação no respectivo processo decisório; 

III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para 
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

IV- a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que 
tenha o mesmo objeto social da extinta; 

V- a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por 
esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 
período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, 
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a 
sua área de atuação; 

VIl - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, 
no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo 
único do art. 70 da Constituição Federal. 



Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de 
conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de 
remuneração ou subsídio, a qualquertítulo. (lncluído pela Lei no 10.539. de 2002) 

Art. sº Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular 
requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: 

I - estatuto registrado em cartório; 

11 - ata de eleição de sua atual diretoria; 

III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

IV- declaração de isenção do imposto de renda ; 

V- inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no 
prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

§ 1º No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da 
decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 

§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, ,no prazo do§ 1º, dará ciência da decisão, 
mediante publicação no Diário Oficial. 

§ 3º O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2º desta Lei; 

11 - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3º e 4º desta Lei; 

III- a documentação apresentada estiver incompleta. 

Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a 
pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular 
ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou 
fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para 
requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei. 

CAPÍTULO 11 

DO TERMO DE PARCERIA 

Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser 
firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil 



de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 32 desta Lei. 

Art. 1 O. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias. 

§ 12 A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de 
governo. 

§ 22 São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

11 - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 
execução ou cronograma; 

III- a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das 
remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 
Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 

V- a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a 
de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do 
objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente 
realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o 
alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e 
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os 
dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos 
previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por 
órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos 
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível 
de governo. 

§ 12 Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por 
comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 22 A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação 
procedida. 



§ 3º Os Termos de Parçeria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta 
Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria , ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela 
organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério 
Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 
fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram 
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos 
bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na 
Lei n° 8.429. de 2 de junho de í 992, e na Lei Complementar n° 64. de 18 de maio de '1990. 

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do 
Código de Processo Civil. 

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, 
contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e 
dos tratados internacionais. 

§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens 
e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da 
organização parceira. 

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da 
assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 
para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4º desta 
Lei. 

Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração do 
Termo de Parceria , este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, so.b 
quaisquer meios ou formas. 

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre 
acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em 
outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a 
manutenção simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta 
Lei. (Vide Medida Provisória 11° 2.216-37. de 2001) 



§ 1º Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação 
prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas 
qualificações anteriores. (Vide Medida Provisória n° 2.2 '16-37. de 2001) 

§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá 
automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República. 
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10.4 - Fundações 

10.4.1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 0.4.1.1 - Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro 
contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das Fundações. Estas são 
organizações destinadas a fins de interesse coletivo (art. 11 da Lei de Introdução ao Código Civil e 
podem ser "fundação pública de natureza jurídica de direito público" ou "pessoas jurídicas de 
direito privado". São compostas por uma coletividade humana organizada, e, como tais, são 
entidades econômicas, com existência distinta de cada um dos indivíduos ou entidades que as 
compõem, com capacidade jurídica para exercer direitos e obrigações patrimoniais, econômicos e 
financeiros. 

10.4.1.2 -Aplicam-se às Fundações os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como, 
com as alterações tratadas nos itens 10.4.5.1, 10.4.5.2, 10.4.6.1, 10.4.6.2 e 10.4.7.1, todas as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, 
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.4.2- DO REGISTRO CONTÁBIL 

1 0.4.2.1 - As Fundações devem constituir provisão em montante suficiente para cobrir as perdas 
esperadas com base em estimativas de seus prováveis valores de realização e baixar os 
prescritos, incobráveis e anistiados. 

1 0.4.2.2 - As doações e contribuições para custeio são contabilizadas em conta de receita. As 
doações e subvenções patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social. 

1 0.4.2.3 - As receitas de doações e contribuições para custeio são consideradas realizadas 
quando da emissão de nota de empenho ou da comunicação dos doadores, conforme o caso, 
devendo ser apropriadas, em bases mensais, de acordo com os períodos a serem beneficiados, 
quando estes forem identificáveis. 

10.4.3- DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 0.4.3.1 - As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas Fundações são as 
seguintes, determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos. 

10.4.4- DO BALANÇO PATRIMONIAL 

1 0.4.4.1 - o Balanço Patrimonial das Fundações deve evidenciar os componentes patrimoniais 
que lhe são pertinentes, de modo a possibilitar aos seus usuários a adequada interpretação da sua 
posição patrimonial e financeira. 

10.4.4.2 -A conta Capital Otens 3.2.2.12 I) será substituída pela conta Patrimônio Social e a conta 
Lucros ou Prejuízos Acumulados (item 3.2.2.12 III) pela Conta Superávits ou Déficits Acumulados. 

10.4.5- DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

1 0.4.5.1 - A denominação da Demonstração do Resultado (item 3.3 da NBC T 3) é alterada para 
Demonstração do Superávit ou Déficit, a qual deve evidenciar a composição do resultado de um 



determinado período. Além dessa alteração, a NBC T 3 é aplicada substituindo a palavra resultado 
dos itens 3.3.2.3 d, 3.3.2.3, g e 3.3.2.3, m, pela expressão superávit ou déficit. 

10.4.5.2 - A demonstração do resultado deve evidenciar, de forma segregada, as contas de 
receitas e despesas, estas, quando identificáveis, por tipo de atividade. 

10.4.6- DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

1 0.4.6.1 - A denominação Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (item 3.5 da 
NBC T 3) é alterada para Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, que deve evidenciar, 
num determinado período, a movimentação das contas que integram o seu patrimônio. Além dessa 
alteração, a NBC T 3 é aplicada com a substituição da palavras lucros dos itens 3.5.2.1 c, 3.5.2.1.f 
e 3.5.2.1.h, pela palavra superávit e a palavra prejuízo do item 3.5.2.1 i, pela palavra déficit. 

10.4.6.2 - As Fundações estão dispensadas da elaboração da Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados (item 3.4), por estar incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Social. 

10.4.7- DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 

10.4.7.1 - Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (item 3.6 da NBC T 3), a 
palavra resultado do item 3.6.2.1, a, é substituída pela expressão superávit ou déficit. 

1 0.4.8- DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 0.4.8.1 - A divulgação das demonstrações contábeis deve obedecer à NBC T 6 - Da Divulgação 
das Demonstrações Contábeis. 

10.4.9- DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

10.4.9.1 -As notas explicativas devem incluir informações de natureza patrimonial, econômica, 
financeira, legal, física e social, tais como: 

a) as principais atividades desenvolvidas pela 
b) as principais práticas contábeis 
c) os investimentos relevantes efetuados no período e os anteriormente existentes; 

Fundação; 
adotadas; 

d) a origem e natureza das principais doações e outros recursos de valor significativo; 
e) os detalhes dos financiamentos a longo prazo; 
f) os detalhes das contingências na data do encerramento do exercício e dos prováveis efeitos 
futuros. 



NBC T_10.16- ENTIDADES QUE RECEBEM SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E 
DOAÇOES 

10.16.1- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 0.16.1.1 - Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação e registro 
contábil dos componentes patrimoniais, incluídas as informações mínimas que deverão constar das 
notas explicativas, das entidades que recebem apartes de qualquer natureza. 

1 0.16.1.2 - As entidades abrangidas são aquelas que recebem a portes financeiros de qualquer 
natureza, como subvenções, contribuições, auxílios e doações, bem como direitos de propriedade 
de bens móveis e imóveis. 

10.16.1.3- Aplicam-se a essas entidades os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, 
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.16.1.4 - As entidades em causa devem observar, no que lhes couber, os ordenamentos 
constantes das seguintes normas: NBC T 10.4 - Fundações; NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e 
Associações de Classe; NBC T 10.19- Entidades sem Finalidade de Lucros e NBC T 4- Da 
Avaliação Patrimonial, mormente os seus itens 4.2.7.2 e 4.2.7.3. 

1 0.16.1.5 - Subvenções são as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por 
órgãos do setor público a entidades, públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com 
a manutenção e o custeio destas, caracterizadas ou não pela contraprestação de bens e serviços 
da beneficiária dos recursos. As subvenções subdividem-se em: 

a) sociais - aquelas destinadas a entidades, públicas ou privadas, sem finalidade lucrativa, de 
natureza assistencial, médica, educacional ou cultural, com vista a estimular a prestação de 
serviços essenciais, em suplementação à iniciativa privada; 

b) econômicas - as transferências destinadas a empresas, públicas ou privadas, de natureza 
industrial, comercial, agrícola ou pastoril, e inclusive para a cobertura de déficits de manutenção 
das empresas públicas. 

1 0.16.1.6 - Contribuições são as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por 
entes governamentais a autarquias e fundações e a entidades sem fins lucrativos, destinadas à 
aplicação em custeio e manutenção destas, sem contrapartida direta do beneficiário dos recursos 
em bens e serviços, ou determinadas por lei especial anterior, para o atendimento de 
investimentos ou 
inversões financeiras. 

10.16.1.7 -Auxílios são as transferências oriundas da lei orçamentária destinadas a atender a 
despesas de capital de entes públicos ou de entidades privadas sem fins lucrativos. 

1 0.16.1.8 - Doações são transferências gratuitas, em caráter definitivo, de recursos financeiros ou 
do direito de propriedade de bens móveis e imóveis, com as finalidades de custeio, investimentos e 
imobilizações, sem contrapartida do beneficiário dos recursos. 

10.16.1.9- Consoante legislação específica, os órgãos governamentais somente podem efetuar 
doação do direito de propriedade de bens móveis. 



10.16.1.10- As entidades privadas podem efetuar doações de recursos financeiros ou do direito 
de propriedade de bens móveis e imóveis. 

10.16.2- REGISTRO CONTÁBIL 

1 0.16.2.1 - As transferências a título de subvenção que correspondam ou não a uma 
contraprestação direta de bens ou serviços para a entidade transferidora, devem ser contabilizadas 
como receita na entidade recebedora dos recursos financeiros. 

10.16.2.2 - As transferências a título de contribuição, mesmo que não correspondam a uma 
contraprestação di reta de bens ou serviços para a entidade transferidora, devem ser contabilizadas 
como receita na entidade recebedora dos recursos financeiros. 

1 0.16.2.3 - Os auxílios ou contribuições para despesas de capital devem ser contabilizados 
diretamente em conta específica de Reserva de Capital, no Patrimônio Líquido. De igual modo, os 
auxílios ou contribuições devem ser contabilizados em conta específica, designativa da operação, 
no Patrimônio Social das entidades que se sujeitam às normas contábeis mencionadas no item 
10.16.1.4. 

10.16.2.4- As doações financeiras para custeio devem ser contabilizadas em contas específicas 
de receita. As doações para investimentos e imobilizações, que são consideradas patrimoniais, 
inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, devem ser contabilizadas no Patrimônio 
Líquido ou Social, conforme seja o caso específico da pessoa jurídica beneficiária da transferência. 

10.16.2.5 -As transferências a título de subvenções, contribuições, auxílios e doações devem ser 
contabilizadas em contas de compensação, pelo valor total dos recursos recebidos, enquanto 
perdurar a responsabilidade da entidade beneficiária dos recursos. 

1 0.16.2.6 - As transferências a título de subvenções, auxílios, contribuições e doações para 
custeio ou capital devem ser registradas mediante documento hábil e contabilizadas em contas 
específicas na entidade beneficiária dos recursos. 

10.16.3- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

10.16.3.1 - As demonstrações contábeis devem ser acompanhadas de notas explicativas que 
contenham, além dos dados compulsórios determinados em outros atos normativos contábeis, as 
seguintes informações: 

a) os critérios de apuração das receitas e de constituição de reservas, especialmente as 
pertinentes a subvenções, doações, auxílios e contribuições; 

b) as subvenções, os auxílios e as contribuições governamentais recebidos, a aplicação dos 
recursos e as responsabilidades decorrentes dessas transferências, inclusive quanto à prestação 
de contas correspondente, perante o órgão concedente dos recursos; e 
c) a evidenciação dos recursos e bens recebidos sujeitos a restrições ou vinculações por parte dos 
doadores 



NBC T 10.18 - ENTIDADES SINDICAIS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

10.18.1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 0.18.1.1 - Esta Norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de registro 
contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das Entidades Sindicais e Associações 
de Classe e aplica-se às entidades sindicais de todos os níveis, sejam confederações, centrais, 
federações e sindicatos; a quaisquer associações de classe; a outras denominações que possam 
ter, abrangendo tanto as patronais como as de trabalhadores. Requisito básico é aglutinarem 
voluntariamente pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, unidas em prol de uma profissão ou 
atividade comum. 

10.18.1.2- Não estão abrangidos por esta Norma os Conselhos Federais, Regionais e Seccionais 
de profissões liberais, criados por lei federal, de inscrição compulsória para o exercício legal de 
uma profissão, assim como as Entidades Sem Finalidade de Lucros. 

10.18.1.3 - Aplicam-se às Entidades e Associações abrangidas por esta Norma os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, bem como, com as alterações tratadas nos itens 1 0.18.5.1, 
10.18.6.1, 10.18.7.1 e 10.18.8.1 todas as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas 
Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. 

10.18.2- DO REGISTRO CONTÁBIL 

10.18.2.1 -As receitas de contribuições baseadas em estatuto, ou em documento equivalente, 
aquelas derivadas de legislação específica e as demais, bem como as despesas, devem ser 
registradas em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, sempre considerado o 
tempo decorrido e a periodicidade mensal. 

1 0.18.2.2 - As Entidades Sindicais e Associações de Classe devem constituir prov1sao em 
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus prováveis 
valores de realização, e baixar os prescritos, incobráveis e anistiados. 

10.18.3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONT ÁBEIS 

10.18.3.1 -As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas Entidades Sindicais e 
Associações de Classe são as seguintes, determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, 
Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações das Origens e 
Aplicações de Recursos. 

10.18.4- DO BALANÇO PATRIMONIAL 

10.18.4.1 - o Balanço Patrimonial das Entidades Sindicais e Associações de Classe deve 
evidenciar os componentes patrimoniais, de modo a possibilitar aos seus usuários a adequada 
interpretação da sua posição patrimonial e financeira. 

10.18.4.2 -A conta Capital (item 3.2.2.12, I) será substituída pela conta Patrimônio Social e a 
conta Lucros ou Prejuízos Acumulados (item 3.2.2.12. III) pela conta Superávits ou Déficits 
Acumulados. 

10.18.5- DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 



10.18.5.1- A denominação Da Demonstração do Resultado (item 3.3 da NBC T 3) é alterada para 
Demonstração do Superávit ou Déficit, a qual deve evidenciar a composição do resultado de um 
determinado período. Além dessa alteração, a NBC T 3 é aplicada substituindo-se a palavra 
resultado dos itens 3.3.2.3, d, 3.3.2.3, g e 3.3.2.3, m, pela expressão superávit ou déficit. 

10.18.5.2 - A demonstração do resultado deve evidenciar, de forma segregada, as contas de 
receitas e despesas, estas, quando identificáveis, por tipo de atividade. 

10.18.6- DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

10.18.6.1 -A denominação Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (item 3.5 da 
NBC T 3) é alterada para Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, que deve evidenciar, 
num determinado período, a movimentação das Contas que integram o seu patrimônio. Além 
dessa alteração, a NBC T 3 é aplicada com a substituição de palavras "lucros dos itens 3.5.2.1, c, 
3.5.2.1, f e 3.5.2.1, h, pela palavra superávit e a palavra prejuízo do item 3.5.2.1, i pela palavra 
déficit. 

1 0.18.6.2 - As Entidades Sindicais e Associações de Classe estão dispensadas da elaboração da 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (item 3.4) por estar incluída na Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Social. 

10.18.7- DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 

10.18.7.1 - Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (item 3.6 da NBC T 3), a 
palavra resultado do item 3.6.2.1 "a" é substituída pela expressão superávit ou déficit. 

10.18.8- DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 0.18.8.1 -A divulgação das demonstrações contábeis deve obedecer à NBC T 6 - Da Divulgação 
das Demonstrações Contábeis. 

10.18.9- DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 0.18.9.1 -As notas explicativas devem incluir informações de natureza patrimonial, econômica, 
financeira, legal, física e social, tais como: 
a) as principais atividades desenvolvidas pela Entidade Sindical ou Associação de Classe; 
b) as principais práticas contábeis adotadas; 
c) os investimentos relevantes efetuados no período e os anteriormente existentes; 
d) a origem dos recursos relevantes; 
e) os detalhes dos financiamentos a longo prazo; 
f) os detalhes das contingências na data do encerramento do exercício e dos prováveis efeitos 
futuros. 



NBC T 10.19 - ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS 

10.19.1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 0.19.1.1 - Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registras 
dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as 
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidades de 
lucros. 

10.19.1.2 - Destina-se, também, a orientar o atendimento às ex1gencias legais sobre 
procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem 
finalidade de lucros, especialmente entidades beneficentes de assistência social (Lei Orgânica da 
Seguridade Social), para emissão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, da 
competência do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

10.19.1.3 -As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é 
destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados, 
respectivamente, de superávit ou déficit. 

10.19.1.4 -As entidades sem finalidade de lucros exercem atividades assistenciais, de saúde, 
educacionais, técnico-científicas, esportivas, religiosas, políticas, culturais, beneficentes, sociais, 
de conselhos de classe e outras, administrando pessoas, coisas, e interesses coexistentes e 
coordenados em torno de um patrimônio com finalidade comum ou comunitária. 

10.19.1.5- Essas entidades são constituídas sob a forma de fundações públicas ou privadas, ou 
sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais, culturais, associações de classe, partidos 
políticos, ordem dos advogados, conselhos federais, regionais e seccionais de profissões liberais, 
clubes esportivos não comerciais e outras entidades enquadradas no conceito do item 1 0.19.1.4. 

10.19.1.6 - Aplicam-se às entidades sem finalidade de lucros os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e 
Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.19.1.7 -Por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos contábeis, devem ser 
aplicadas, no que couber, as diretrizes da NBC T 10.4 - Fundações e NBC T 10.18 - Entidades 
Sindicais e Associações de Classe. 

10.19.2- DO REGISTRO CONTÁBIL 

1 0.19.2.1 - As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da 
Competência. 

1 0.19.2.2 -As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisão em montante suficiente 
para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus prováveis valores de 
realização, e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. 

10.19.2.3- As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de 
receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as arrecadadas na 
constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social. 

10.19.2.4 - As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou investimento 
devem ser registradas mediante documento hábil. 



1 0.19.2.5 - Os registras contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, superávit 
ou déficit, de forma segregada, quando identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, 
saúde, assistência social, técnico-científica e outras, bem como, comercial, industrial ou de 
prestação de serviços. 

1 0.19.2.6 - As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação 
específica, mediante constituição ou não de fundos, devem ser registradas em contas próprias 
segregadas das demais contas da entidade. 

10.19.2.7- O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou 
Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembléia dos associados e após a sua 
aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social. 

10.19.3- DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1 0.19.3.1 -As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem finalidade 
de lucros são as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das 
Demonstrações Contábeis, e a sua divulgação pela NBC T 6 - Da Divulgação das Demonstrações 
Contábeis. 

10.19.3.2- Na aplicação das normas contábeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital deve ser 
substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido, e a conta Lucros ou 
Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício. 

10.19.3.3 -As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que 
contenham, pelo menos, as seguintes informações: 

a) o resumo das principais práticas contábeis; 
b) os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, 
subvenções, contribuições e aplicações de recursos; 
c) as contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial devem ser 
demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS); 
d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades 
decorrentes dessas subvenções; 
e) os fundos de aplicação restrita e responsabilidades decorrentes desses fundos; 
f) evidenciação dos recursos sujeitos a restrições ou vinculações por parte do doador; 
g) eventos subseqüentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter 
efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade; 
h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; 
i) informações sobre os tipos de seguro contratados; 
j) as entidades educacionais, além das notas explicativas, devem evidenciar a adequação das 
receitas com as despesas de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação e sua regulamentação; 
k) as entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições devem evidenciar, em Notas 
Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os benefícios fiscais 
gozados.(NR) 


