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RESUMO 

Carvalho V.T.C Contribui~io Da Contabilidade Gerencial Na Eficiencia E 

Eficacia Das Organiza~oes Civis Sem Fins Lucrativos De Cunho Social. 0 

objetivo geral dessa pesquisa e conhecer, estudar e analisar os aspectos contabeis 

das Organizac;oes do Terceiro Setor, com o tim especifico de analisar como a 

Contabilidade Gerencial pode contribuir para que as associac;oes sem fins lucrativos 

de cunho social cumpram sua missao com eficiencia e eficacia. Para alcanc;ar o 

objetivo foi utilizada pesquisa explorat6ria qualitativa. 0 Terceiro Setor foi estudado 

em seus aspectos gerais: de sua origem aos aspectos organizacionais, 

administrativos e juridicos. Compreendidas e especificadas as diferentes entidades 

que compoe o Terceiro Setor a pesquisa deu enfoque as associac;oes civis sem fins 

lucrativos de cunho social para analisar se, e como, as ferramentas fornecidas pela 

Contabilidade Gerencial podem contribuir para que estas entidades cumpram sua 

missao com eficiencia e eficacia. 

Palavras chave: contabilidade gerencial; eficiencia; eficacia; entidades sem fins 

lucrativos; missao; terceiro setor; transparencia; tomada de decisao. 
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1 INTRODU<;AO 

Nos ultimos anos pode-se constatar grande crescimento das Organiza<;6es 

do T erceiro Setor. Essas organiza<;Qes que em tempos remotos tin ham sua 

existencia associada apenas as caridades religiosas passaram a ocupar a mfdia 

internacional com questoes ambientais e depois se alastraram pelo mundo em 

progressao geometrica ocupando as mais diversas atividades. 

Na medida em que aumentaram em numero e diversificaram suas atividades 

passaram a ser reconhecidas como uma nova forma de organiza<;ao que nao mais 

podia ser ignorada. 

Apesar do fato de serem organiza<;oes sem fins lucrativos numa sociedade 

essencialmente capitalista, tornaram-se representativas na economia pelo volume de 

recursos movimentado, gera<;Qes de empregos e pela caracterfstica de 

supranacionalidade. 

0 cotidiano apresenta diversas r~alidades que incentivam a realiza<;ao desta 

pesquisa, voltada para o Terceiro Setor. 

Da alegria de recem-formados que haviam conseguido seu primeiro 

emprego; a realiza<;ao de pessoas que haviam conseguido organizar uma 

cooperativa para gera<;ao de renda de familias excluldas ou, ainda ,daquelas que 

para manter o sonho de um ente querido e divulgar a literatura infanto-juvenil 

despendem tempo, esfor<;a e dinheiro numa luta ardua e arida. Administradores 

contratados por entidades beneficentes queixam-se pela falta de eficiencia com que 

os recursos escassos sao tratados dentro dessas entidades e da dificuldade em 

implantar uma mudan<;a que as tornasse mais eficientes e eficazes. Advogados e 

tributaristas, unlssonos quanta a confusa e controversa legisla<;ao que envolve o 

setor empolgam-se com o novo "nicho de mercado'~ Profissionais de contabilidade 

habituados a elaborar a contabilidade das Sociedades por A<;Oes reclamarem pela 

somat6ria das dificuldades anteriores. 

A dificuldade de subsistencia e consequentemente o elevado grau de 

mortalidade das entidades que surgem por iniciativa da sociedade civil para atender 

necessidades sociais sao parte da realidade do setor. Tambem o sao a 

malandragem e como dizem alguns autores a "pilantropia". 
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Recentemente as universidades se voltaram para os estudos do setor, mas 

a produ~o cientlfica ainda e pouca e dispersa. Apesar de ter recebido a aten~o de 

autores como Philip Kotler e Peter Drucker, o estudo do Terceiro Setor ainda e uma 

area nova tanto no exterior como no Brasil. Constata-se, em rela~o a essas 

entidades privadas com caracterlsticas publicas, uma grande lacuna no 

conhecimento com predominancia mais de opinioes do que de informac;oes. Essa 

falta de conhecimento vern a contribuir para o grande problema do setor: falta de 

eficiencia e eficacia. 

Sera que, e como, a utiliza~o da Contabilidade Gerencial poderia resolver 

os problemas das organizayaes sem fins lucrativos? 

A Contabilidade Gerencial aplicada as associayaes sem fins lucrativos pode 

ser o instrumento necessaria para preencher as lacunas que hoje se apresentam e 

permitir que as Organizac;oes do T erceiro Setor venham a cumprir sua missao com 

eficiencia e eficacia. 

A Contabilidade Gerencial tern por funyaes auxllio ao controle e ajuda as 

tomadas de decisao. Atraves do levantamento de dados, organizac;ao das 

informac;oes e elabora~o de relat6rios e urn instrumento gerencial essencial. Do 

ponto de vista do publico extemo permitira a transparencia que tambem e 

fundamental para o setor, principalmente numa epoca de grande competitividade 

para a obten~o de recursos necessarios para sua subsistencia. 

Essa pesquisa e de interesse para todos OS direta ou indiretamente 

envolvidos como Terceiro Setor. Em todas as areas sao necessarios profissionais 

capacitados com conhecimentos profundos em determinados setores capazes de 

disseminar informayaes e saberes. 

0 objetivo geral dessa pesquisa e conhecer, estudar e analisar os aspectos 

contabeis das Organizac;oes do Terceiro Setor. 

0 objetivo especifico e analisar como a Contabilidade Gerencial pode 

contribuir para que as associayaes sem fins lucrativos de cunho social cumpram sua 

missao com eficiencia e eficacia. 
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1.1 AS ENTIDADES SEM FINS LUCRA TIVOS 

1. 1. 1 Aspectos Gerais 

SILVA (2002, cap.2), afirma que de forma geral as organiza¢es sao 

formadas por grupos de pessoas que se reunem para fazer juntas 0 que nao 

conseguem sozinhas; urn grupo de pessoas trabalhando cooperativamente dentro 

de limites identificaveis para alcan98r urn objetivo ou meta comum. Gada 

organiza<;ao esta inserida em urn ambiente que pode ser uma cidade, urn pals ou o 

mundo. A organiza<;ao pode ser considerada, portanto urn sistema aberto em 

continua intera<;ao com o ambiente. 

LEMES JR. (2005 p. 15), afirma que a constitui<;ao das empresas tern 

aspectos tecnicos, administrativos, legais e de mercado relacionados a·atividade-fim 

que por sua vez as divide em quatro grupos: 

a) lnstitui<;6es financeiras; 

b) Empresas privadas, comerciais, industria is, e prestadoras de servi<;os; 

c) Empresas e 6rgaos publicos e, 

d) Organiza¢es sem fins lucrativos, por exemplo, as Organiza<;6es Nao 

Governamentais (ONG). 

Empresas e 6rgaos publicos pertencem ao Primeiro Setor. As empresas 

privadas, comerciais, industriais e prestadoras de servi<;os constituem o Segundo 

Setor. As associa¢es, sociedades, funda¢es, organiza<;6es religiosas e partidos 

politicos compoem o T erceiro Set or. 

DRUCKER (2002, p.34), explica as diferen98s entre essas organiza<;oes 

pelo tipo de resultado que se espera delas. 

As empresas fomecem bens ou serviyos. 0 govemo controla. A tarefa de uma empresa 
term ina quando o cliente compra o produto, paga por ele e fica satisfeito. 0 governo cum pre 
sua fun<;ao quando suas politicas sao eficazes. A institui<;i{o 'sem fins lucrativos' nao 
fornece bens ou serviyos, nem controla. Seu 'produto' nao e urn par de sapatos, nem urn 
regulamento eficaz. Seu produto e urn ser humano mudado. As institui~es sem fins 
tucrativos sao agentes de mudan<;a humana. Seu 'produto' e urn paciente curado, uma 
crian<;a que aprende, urn jovem que se transforma em urn adulto com respeito proprio, isto 
e, toda uma vida transformada. 
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Apesar da afirmayao enfocar apenas o lado filantropico das entidades sem 

fins lucrativos e interessante, pais coloca 0 governo apenas como "regulador" e nao 

como prestador de servi~s publicos, e o T erceiro Setor como fornecedor de 

mudangas sociais. 

No Brasil o termo T erceiro Setor foi diretamente traduzido do ingles 'Third 

Sector" e e uma forma de linguagem para classificar o que nao e o Primeiro Setor e 

tambem nao e o Segundo Setor. Porem a expressao adotada e generica e nao 

reflete em si as diferengas que existem, por exemplo, entre uma entidade de carater 

recreative e esportivo e uma entidade sindicaL 

0 termo Organiza¢es Nao Governamentais (ONG) tambem foi importado. 

Surgiu na Organizayao das N~es Unidas (ONU) apos a Segunda Guerra Mundial, 

como usa da denominayao em ingles "Non-Governmental Organizations (NGOs)" 

para designar organiza¢es supranacionais e internacionais que nao foram 

estabelecidas par acordos governamentais. 

Organizac;oes que nao sao empresas, mas tambem nao sao governos e que 

realizam urn papel as vezes substitutive as vezes complementar ao papel do Estado 

no atendimento a necessidades sociais. 

Entao: o T erceiro Setor e compost a par organiza¢es da sociedade civil 

voltadas para a produyao de bens publicos. 

Quanta as origens pode-se dizer que as organiza¢es que compoe o 

T erceiro Setor tern sua raiz mais antiga nas "Caridades" ("Charities") que conforme a 

RITS, lnformac;oes sabre o Terceiro Setor (2006, p.1), remete a memoria religiosa da 

ldade Mediae ao Mecenato durante a renascenga. No Brasil, conforme FALCONER 

(1999, p.3) tem-se como exemplos tradicionais as Santas Casas de Misericordia. 

RITS (2006, p.2), afirma que " ... com a formulayao de programas de cooperac;ao 

internacional para o desenvolvimento estimuladas pela ONU, nos anos sessenta e 

setenta, cresceram na Europa Ocidental "ONGs" destinadas a promover projetos de 

desenvolvimento no T erceiro Mundo". 

A partir das decadas de 80 e 90 essas entidades se multiplicaram e se 

consolidaram como instituiyao em contexte mundial a ponto de influenciarem o 

processo produtivo atraves da difusao dos conceitos de cidadania empresarial e da 

responsabilidade sociaL 
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FALCONER (1999, p.2), ao falar sabre a valorizayao e expansao das 

Organizayaes Nao-Governamentais afirma: 

Entidades intemacionais e multilaterais foram as grandes introdutoras do conceito e as 
responsaveis pela valoriza~o do terceiro setor em todo o mundo subdesenvolvido. 
Algumas funda~es e institui~es norte-americanas e europeias, como a Fundac;ao Ford, 
vinham apoiando havia decadas, em particular durante os anos do regime militar, iniciativas 
cujo objetivo era fortalecer a democracia atraves da participayao popular. Uma forma 
comum de fazer isto era atraves do apoio a projetos de organiza~es comunitarias e 
movimentos populares, principalmente junto a popula~es carentes. 

Quanta a expansao destas entidades em nosso pais, TACHIZAWA (2004, 

p.25), na mesma linha de FALCONER (1999, p.2), afirma que no Brasil etas 

despontam no perfodo da ditadura com cunho essencialmente politico e social como 

defensoras de direitos humanos, assim que o termo "ONG" entre nos ainda e 

fortemente associado a urn carater ideol6gico das chamadas esquerdas. 

lsso se confirma na propria definiyao de ONG fornecido pela da Associayao 

Brasileira de Organizac;Oes Nao Governamentais (ABONG, 2005), onde 

ONG seria urn grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituido formal e 
autonomamente, caracterizado por a~es de solidariedade no campo das polfticas publicas 
e pelo legitimo exercicio de press5es politicas em proveito de populac;oes excluidas das 
condic;oes da cidadania." " ... uma ONG se define por sua vocayao politica, por sua 
positividade politica: uma entidade sem fins de lucro cujo objetivo fundamental e 
desenvolver uma sociedade democratica, isto e, uma sociedade fundada nos valores da 
democracia - liberdade, igualdade, diversidade, participayao e solidariedade. 

Porem o tipo de atuayao, das organizayoes sem fins lucrativos ultrapassa 

esses limites e conforme SOUZA (2004, p.20 ), sequer se encontra bern definido. Diz 

o autor ao se referir ao tema: "As formas de expressao que o Terceiro Setor pode 

adotar nao foram bern definidas no ordenamento juridico brasileiro e sequer seu 

conceito, no sentido de funcionamento, foi bern apreendido pela sociedade 

brasileira". 

No Brasil o Terceiro Setor e vista com ressalvas. Para OLAK (2006, p.27), 

Algumas ESFL existem, tao somente, porque os Govemos sao ineficientes na prestayao 
dos servic;os sociais a que a comunidade tern direito. Dessa forma, as pessoas objetivando 
satisfazer as suas necessidades basicas (educayao, saude, lazer etc,), acabam pagando 
em duplicidade por estes servic;os: aos Govemos na forma de impastos, e as entidades que 
efetivamente atendem a comunidade, quer na forma de doa~es (horas de trabalho, 
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dinheiro, materiais etc,) quer na forma de remunerat;ao de servi<;os (notadamente nas 
atividades empresariais). 

Por outro lado, a origem das ONGs em nosso pals somada a rapida 

expansao do setor devido principalmente a maci~os investimentos externos e ao 

arcabou~o legal em desenvolvimento, provavelmente sejam a causa das confus6es 

que envolvem o setor. A situa98o agrava-se pela propria relutancia do setor em 

institucionalizar -se. 

Percebe-se claramente uma falta de identidade e urn amadorismo 

administrativo que por sua vez cria urn ciclo vicioso diflcil de quebrar e que acaba 

por contribuir para as controversias que envolvem essas organiza~es. 

Talvez a dificuldade conforme afirma FALCONER (1999, p.4), esteja no fato 

da constru98o do atual T erceiro Setor no Brasil ter ocorrido de fora para dentro; ou 

seja, de fora do pals e de fora do setor para dentro dele. 

Nos EUA e Europa, os investimentos realizados chegam a representar 6% 

do PIB dos paises. Apesar da enfase no trabalho voluntario o Terceiro Setor gera 

5% dos empregos do mundo e representa no Brasil 2,5% dos postos de trabalho. 

SZAZI (2003, p. 77), cita pesquisa realizada por LANDIN e BERES 1 que 

aponta que o numero de pessoas ocupadas no Terceiro Setor cresceu cerca de 44% 

entre 1991 e 1995, englobando cerca de 1 ,45 milhao de pessoas no Brasil. Esse 

numero inclui trabalhadores remunerados (1, 12 milhao) e voluntarios (0,33 milhao), 

mas representa aproximadamente o dobra do numero de funcionarios publicos 

federais da ativa. Segundo a mesma pesquisadora, o Cadastro Geral de 

Contribuintes do Ministerio da Fazenda registrava em 1991 cerca de 220.000 

entidades sem fins lucrativos. 

Conforme o MAPA, Estatisticas, (2005, p.10), as principais areas de atua98o 

sao: Educa98o e Pesquisa (25%); Assistencia e Promo98o Social (17%); 

Desenvolvimento Comunitario, Social e Economico/Moradia (15%); Cultura e 

Recrea~o (12%); Saude (9%). 

1 LANDIN, L. e BERES, N. Ocupa~es despesas e recursos: As organizavoes sem Fins 

Lucrativos. 13 ed., Rio de Janeiro, Nau, 1999, p.23. 
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Conforme TACHIZAWA {2004, p.27), as principias atividades sao: 

Assessoria; Educa~o Popular; Educa~o para a Cidadania; Pesquisa/Analise; 

lnforma~o; Campanhas/Denuncias; Capacita~o; Educa~o Politica, outras. 

Quanta ao patrimonio, podemos dizer que de forma geral pertence a 
sociedade como urn todo ou como urn segmento e e aplicado apenas na satisfayao 

de necessidades sociais. Ou seja, o patrimonio aplicado por seus instituidores nao 

tern por finalidade o lucro. Se a entidade apresentar resultado positivo este devera 

ser empregado para a consecu~o dos objetivos da entidade, nao podendo ser 

distribuido entre seus membros. 

As principais fontes de recursos destas entidades sao as contribui<;6es, 

doa<;oes e subven<;oes. 

0 quadro abaixo evidencia os aspectos gerais das Entidades sem Fins 

Lucrativos. 

QUADRO 1 - RESUMO DAS PRINCIPAlS CARACTERISTICAS DAS ENTIDADES SEM 

FINS LUCRATNOS 

~ Provocar mudan9<1s 
1 Objetivos lnstitucionais 

sociais(DRUCKER, 1994) 
~ Doa~oes, contribui~oes, 

2 
Principais Fontes de Recursos 

subven~oes e presta~ao de 
Financeiros e Materiais 

seJVic;os comunitarios. 
~ Meio para atingir os objetivos 

3 Lucro 
institucionais e nao urn fim. 

~ nao ha participa~ao/distribui~o aos 
4 Patrimonio/Resultados 

orovedores 
Aspectos Financeiros e ~ Normalmente sao imunes ou 

5 
Tributarios isentas. 

~ Dificil de ser mensurado monetaria 
6 Mensura~ao do Resultado Social 

e economicamente. 
FONTE: OLAK e NASCIMENTO (2006,p. 7). 

Por apresentar caracteristicas dos dois setores - publico e de mercado - ao 

contrario do que pensam muitos as tomam mais complexas. Apesar disso nos 

ultimos anos constatou-se grande crescimento das organiza<;oes do Terceiro Setor 

principalmente das Organiza<;Oes Sociais e Organiza<;oes Sociais de Interesse 

Publico. 
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Como vimos, o Terceiro Setor e formado por organiza96es nao 

governamentais de naturezas privadas, constituldas por pessoa flsica ou juridica, 

sem fins lucrativos, ou seja, nao foram criadas com a finalidade de gerar Iueras. E. 
importante salientar que o fato de nao terem por finalidade o Iuera nao significa que 

nao possam obter resultado positivo no exerclcio de suas atividades, mas sim que: 

se obtiverem Iuera este nao pode sob forma alguma ser distribufdo entre seus 

fundadores, diretores, conselheiros, doadores ou qualquer dos seus membros, 

devendo ser utilizado integramente na consecuvao dos fins a que se propoe a 

entidade. 

1.1.2 Formas de Organizayao 

Pertencem ao Terceiro Setor: as Associa96es, as Sociedades, as 

Funda96es, as Organiza96es Religiosas e os Partidos Politicos. 

Essas organiza96es por sua vez podem ser: Entidades Beneficentes, 

Entidades Filantr6picas e Entidades sem Fins Lucrativos. E. necessaria distinguir a 

diferenya que existe entre beneficente, filantr6pica e sem fins lucrativos, pais essa 

distinyao tera influencia direta nos aspectos financeiros, contabeis e gerenciais. 

Conforme TACHIZAWA (2004, p.311 },: 

Entidades Beneficentes sao as que atuam em beneficia dos outros que nao o da propria 
entidade ou de seus integrantes, podendo ou nao estabelecer contrapartida." [Grifo 
nosso) 

Entidades Filantr6picas sao as que atuam no interesse ou beneficia de terceiros, mas sem 
qualquer contrapartida (grifo nosso] por parte desses, ou seja, os beneficios sao gerados 
por meio do patrimonio da entidade, sem onus direto dos beneficiados. Pode ser 
considerado urn tipo de Entidade sem Fins Lucrativos. 0 conceito de Entidade Filantr6pica 
esta intimamente ligado ao de assistencia social, a qual e prestada sem qualquer cobranva 
de taxas, mensalidade ou contrapresta9iio. 

Entidade sem Fins Lucrativos e aquela que nao distribui eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonifica9i}es, participa9i}es ou parcelas de seu 
patrimonio auferidos durante o exercfcio de suas atividades, entre os s6cios e associados, 
conselheiros, diretores, empregados ou doadores e que os aplica integralmente na 
consecu~ao do respectivo objeto social.(grifo nosso}. 
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No aspecto constitucional, nosso C6digo Civil preve apenas 2 (dais) 

formatos institucionais para a cria~o de uma organiza~o sem fins lucrativos: a 

funda~o privada e a associa~o civil. 

Surge aqui mais uma questao: o C6digo Civil nao faz distin~o entre 

sociedade e associa~o. Na pratica, porem essa distin~o e fundamental quando se 

trata de entidades, pais como veremos adiante, uma sociedade pode nao ser uma 

entidade do Terceiro Setor. E facil perceber que entre clubes, hospitais privados, 

sindicatos, movimentos sociais, universidades privadas, cooperativas, entidades 

ecumenicas e assistencialistas, funda¢es empresariais, associa96es civis de 

beneficia mutua etc. ha objetivos e atua9oes bastante distintos; as vezes ate 

opostos. 

explica: 

A respeito da diferen98 entre associa~o e sociedade SZAZI (2003 p.27), 

Uma associayao pode ser definida como uma pessoa juridica criada a partir da uniao de 
ideias e esforgos em tomo de um prop6sito que nao tenha finalidade /ucrativa. A sociedade 
civil, por sua vez, tambem e uma pessoa juridica criada pela uniao de pessoas, porem via 
de regra, com finalidade de lucro, tais como as sociedades de profissoes regulamentadas 
(advogados, arquitetos, contadores, etc) ou as sociedades de gestao de patrimonio proprio 
e atividades afins. ~ 

Conforme o mesmo autor, quando pessoas decidem criar uma entidade do 

T erceiro Setor precisam decidir a forma jurfdica mais adequada de acordo com o 

patrim6nio que pretendem dispor, o numero de pessoas com que contam para 

colaborar e os prop6sitos e praticas gerenciais que planejam adotar. 

Oependendo da forma com que os fundadores decidem dispor do patrimonio 

no momenta de sua cria9ao, as entidades serao classificadas em diferentes formas 

jurfdicas. 

Assim, tem-se uma associa~o quando o patrimonio e formado pela 

contribui~o de urn grupo de pessoas unidas par uma causa ou objetivos socials 

comuns, par exemplo, fins culturais, educacionais, esportivos, religiosos, recreativos, 

marais, etc. 

Uma funda~o tern sua origem em urn patrimonio au conjunto de bens, 

podendo segundo SZAZI (2003, p.37), "ser criadas pelo Estado, assumindo natureza 
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jurfdica de direito publico, ou por indivfduos ou empresas, quando assumem a 

natureza de direito privado". 

Conforme o autor uma funda~o pode ser definida como "urn patrimonio 

destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma causa de interesse publico 

determinada, que adquire personifica~o jurfdica por iniciativa de seu instituidor." 

As funda¢es podem, inclusive ser constituldas a partir da decisao de urn s6 

indivfduo mesmo ap6s sua morte em cumprimento a disposi~o testamentaria. 

SZAZI (2003, p.39), cita BASSO-k2 ao afirmar que "a constitui~o de uma 

funda<;ao requer a manifesta~o inequivoca de vontade do fundador, feita mediante 

escritura publica ou testamento (artigo 62 do CC - 2001 )", em que conste entre 

outros quesitos a dota~o de patrimonio livre de qualquer onus legal, a qual pode ser 

feita em dinheiro e outros bens corp6reos (im6veis, objetos de arte, j6ias, etc) ou ate 

em bens incorp6reos, desde que providos de valor economico (marcas, direitos 

autorais, etc). A manifesta<;ao devera canter tambem os fins a que a funda~o se 

destina, que deverao ser llcitos, nao lucrativos e de interesse coletivo. 

Devido a finalidade social e publica, a funda~o fica sujeita a fiscaliza<;ao do 

Ministerio Publico (por meio da Curadoria de Funda<;oes da comarca da sede da 

funda~o ), que tern por atribui~o legal zelar por essas organiza<;oes, assegurando 

a efetiva utiliza<;ao do patrimonio para o cumprimento de sua finalidade. 

No Quadro 2, podemos analisar as diferenyas basicas entre as associa<;oes 

e as funda<;oes. 

Por opyao nossa nesta pesquisa estaremos dando enfase as associa<;oes 

sem fins lucrativos de cunho social por acreditar que aqui que se encontram as 

maiores confusoes e dificuldades de sustentabilidade nao somente por questoes 

culturais como por aspectos legislativos recentes, nao bern consolidados. 

Concorre para isso o fato de que tudo o que nao pertencesse nem ao 

Primeiro nem ao Segundo Setor foi incluido no T erceiro Setor. Essa inclusao 

envolveu organiza<;oes surgidas em diferentes epocas e contextos e que foram de 

alguma forma colocadas num mesmo setor sem que houvesse homogeneidade de 

atividades ou regulayao. 

2 Maristela Basso, Fundag{)es privadas nos paises do Mercosul: Uma analise comparada. 

Anais do I Encontro de Fundavfies do Mercosul, Porto Alegre, Cebraf, 1997,p.67. 
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Nessa sentido, antes de prosseguirmos, faz-se necessaria mais uma 

distin~o entre as entidades de cunho associative e as entidades de cunho social, 

pais somente as entidades de cunho social como veremos adiante e que poderao 

ser beneficiadas com vantagens fiscais oferecidas as organiza~oes do Terceiro 

Set or. 

Conforme SZAZI (2003, p.28), "podemos definir as entidades de cunho 

associative ou de beneficia mutua como aquelas de natureza end6gena, ou seja, 

que dedicam suas a~oes ao beneficia de seus quadros sociais. Ja as entidades de 

cunho social ou de beneficia publico sao aquelas de natureza ex6gena, que atuam 

em favor daqueles que estao fora de seus quadros sociais." 
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QUADRO 2 - QUADRO COMPARATNO ENTRE AS CARACTERISTICAS DAS 

ASSOCIA(X)ES E AS CARACTERiSTICAS DAS FUNDA<;OES 

OIFERENCAS BASICAS ENTRE ASSOCIACAO E FUNDACAO 

QUADRO COMPARATIVO 

ASSOCIACAO FUNDACAO 

Constitufda par pessoas. Canstitufda par patrimonio, aprovado 

previamente pela Ministerio Publico. 

Pode ( ou nao) ter patrimonio. 0 patrimonio e condic;8o para sua 

criac;8o. 

A finalidade e definida pelos associadas. A finalidade deve ser religiosa, moral, 

cultural ou de assistencia, definida pelo 

instituidar. 

A finalidade pode ser alterada. A finalidade e perene. 

As regras para delibera96es sao 

Os associados deliberam livremente. definidas pelo instituidor e fiscalizadas 

pelo Ministerio Publico. 

Registro e administrac;ao sao mais Registro e administrac;ao sao rna is 

simples. burocraticos. 

Regida pelos artigas 44 a 61 do C6digo Regida pelos artigos 62 a 69 do C6digo 

Civil. Civil. 

Criada par intermedio de decisao em Criada par intermedio de escritura 

assembleia, com transcric;8o em ata e publica au testamento. Todos os atos de 

elaborac;ao de urn estatuto. criac;8o, inclusive 0 estatuto, ficam 

condicionadas a previa aprova9ao do 

Ministeria Publico. 

FONTE: Cartllha do Tercetro Setor OABSP (2005,p.8). 

1.1.3 Estrutura Organizacional das Entidades sem Fins Lucrativos 

A estrutura administrativa de uma organizac;ao do Terceiro Setor sera 

estabelecida conforme os aspectos jurfdicos em que esteja enquadrada a entidade, 

seus objetivos e fins. 

I 
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De forma geral segundo TACHIZAWA (2004, p.46), a estrutura 

administrativa e composta pelos seguintes 6rgaos: Assembleia Geral; Conselho 

Diretor; Secretaria Executiva e Conselho Fiscal. 

Da Assembleia Geral fazem parte os s6cios fundadores e os s6cios efetivos 

que estejam em plena gozo de seus direitos. A Assembleia e o 6rgao maximo de 

uma entidade e e ela quem atraves de urn Regimento lntemo, chamado Estatuto 

Social, elege e define as funyaes, atribuiyaes e responsabilidades do Conselho 

Diretor e do Conselho Fiscal. 

0 Conselho Diretor e urn 6rgao composto de no mfnimo tres membros, 

subordinado a Assembleia Geral de s6cios, responsavel pela representayao e 

administra9ao da entidade. 0 mandata da diretoria e de dais anos podendo ser 

reeleitos. Conforme o autor compete a diretoria: 

a) a) cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos e as resoluyaes da Assembleia; 

b) aprovar a criayao ou extinyao de programas e 6rgao gestores; 

c) elaborar o oryamento anual (da receita e da despesa); 

d) definir seus cargos, funyaes, atribuiyaes e responsabilidades mediante Regimento 
lnterno proprio; 

e) nomear, contratar e destituir a qualquertempo a Secretaria Executiva; 

f) elaborar programas de trabalho a serem desenvolvidos pelas diversas diretorias; 

g) emiti parecer sobre as operayaes de credito, aquisiyao ou alterayao de im6veis, 
ouvido o Comite Cientlfico. 

0 Conselho Diretor nomeara a Secretaria Executiva, 6rgao de administrayao 

.da entidade, composto par dais ou mais secretc:kios, que podem ser: Secretario 

Executive, Secretario lnstitucional e Secretario Administrative. 

TACHIZAWA (2004, p.48), afirma que sao de competencia da Secretaria 

Executiva: 

a) formular e implementar a politica de comunicayao e informayao da sociedade, de 
acordo com as diretrizes emanadas da Assembleia Geral; 

b) coordenar as atividades de captayao derecursos da entidade; 

c) elaborar pareceres tecnicos em conjunto ou isoladamente, sobre projetos e 
atividades da entidade e de terceiros; 

d) elaborar a polftica geral de cargos e salarios para aprovayao do Conselho Diretor; 
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e) aceitar doa~es e subven~es, desde que as mesmas nao comprometam a 
autonomia e independencia da entidade; 

f) elaborar o Regimento lntemo para aprovayao do Conselho Diretor; 

g) coordenar a elaborayao de projetos. 

0 Conselho Fiscal e eleito na mesma Assembleia Geral Ordinaria que 

elegeu o Conselho Diretor e devera ser composto por tres membros efetivos e dais 

membros suplentes. Ao Conselho Fiscal compete: 

a) auxiliar o Conselho Diretor na administrayao da entidade; 

b) analisar e fiscalizar as a~es do Conselho Diretor e a prestayao de contas da 
Secretaria Executiva e demais atos administrativos e financeiros; 

c) convocar Assemb!E~ia Geral dos S6cios a qualquer tempo. 

1 .1 .4 Aspectos Jurldicos 

As entidades do Terceiro Setor sao regidas pelo C6digo Civil, Lei n° 

10406/02 - artigos 44 a 52 (normas gerais); artigos 53 a 61 (associac;:oes) (ver 

Anexo 1 ); artigos 2031, 2033 e 2034 (adaptac;:ao ao C6digo Civil). 

Para ser administrativa e legalmente reconhecida como uma Organizac;:ao da 

Sociedade Civil, a pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos deve cumprir 

uma serie de exigencias legais que tern inicio com a elaborac;:ao de urn documento 

chamado Estatuto Social. De acordo com BENlCIO (2000, p.16), o Estatuto Social 

devera canter os princfpios que nortearao as ac;:Qes do grupo: missao; objetivos e 

forma como pretendem relacionar-se entre si e com a sociedade. 

Caso a entidade pretenda pleitear as vantagens fiscais que o setor oferece e 

recomendavel que contemple em seu estatuto os requisites fixados pela Lei no 

9.532/97. Porem antes de adentrarmos nos beneficios fiscais veremos as exigemcias 

legais para a elaborac;:ao do Contrato Social, que no caso das entidades passa a ser 

chamado de Estatuto Social. 
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1.1.4.1 Constituivao de uma Associavao sem Fins Lucrativos 

A constituivao de uma Associavao sem Fins Lucrativos se da par meio de 

uma assembleia geral de constituivao que devera ser convocada as pessoas 

interessadas. 

Os participantes da Assembleia de Constituivao serao as membros 

fundadores da associavao, e cabera a eles elaborar o Estatuto Social (ver Anexo 2) 

que e o conjunto de clausulas contratuais par meio das quais a associavao sera 

constitulda e administrada. 

0 Estatuto Social devera ser entao apresentado para ser aprovado e 

registrado em Ata em uma nova assembleia chamada Assembleia Geral de 

Constituivao a ser convocada em data, hora e local previamente marcados. 

0 Estatuto Social sob pena de nulidade legal devera canter: 

a) a denominavao, as fins (que nao podem ser lucrativos) e a sede da 

associavao; 

b) as requisites para admissao, demissao e exclusao dos associ ados; 

c) as direitos e deveres dos associados; 

d) as fontes de recursos para sua manutenvao ( contribuic;oes de 

associados, doay6es de pessoas flsicas, doay6es de pessoas juridicas, 

recursos governamentais, financiamentos, constituivao de fundo social, 

etc.); 

e) o modo de constituivao e de funcionamento dos 6rgaos deliberativos; 

f) as condi<;Oes para a alteravao das disposi<;Oes estatutarias e para 

dissoluvao; 

g) a forma de gestae administrativa e de aprovavao das respectivas 

contas..s; 

h) o modo de constituivao e funcionamento dos 6rgaos deliberativos; 

i) a forma de representavao da associavao perante terceiros, ativa e 

passiva, judicial au extrajudicialmente; 

j) se as associados respondem au nao pelas obriga<;Oes sociais; 

k) as hip6teses e condi<;Oes para destituivao dos administradores; 

3 lncluido pela Lei No 11.127. de 28 de junho de 2005. 
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I) o destine do patrimonio social em caso de dissolu98o. 

A entidade tambem podera incluir artigos tratando de outros assuntos desde 

que os itens acima estejam expressamente previstos. 

Caso a entidade tenha a inten98o de obter titulos e qualifica96es como de 

Utilidade Publica; Organiza98o da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP); 

Organiza98o Social ou Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social 

(CEBAS), devera tambem incluir os artigos especificos, determinados pelos 6rgaos 

concessores, no Estatuto Social. 

Aprovado o Estatuto Social, segue-se a elei98o e posse dos integrantes do 

corpo diretivo. 

E obrigat6rio o vista de urn advogado na ata e no estatuto, sem o qual a 

organiza98o nao podera registra-lo em Cart6rio. 

1.1.4.2 Registros Obrigat6rios 

Conforme a Lei dos Registros Publicos n° 6.015/73 (ver Anexo 1 ), cumpridas 

as exigencias iniciais, o estatuto devera ser encaminhado para registro no Cart6rio 

de Registro de Pessoas Juridicas para poder entao solicitar o CNPJ junto a 

Secretaria da Receita Federal. 

Caso a entidade manufature ou comercialize bens, precisara tambem 

registrar seu estatuto junto a Junta Comercial de seu estado, para depois solicitar a 

prefeitura alvara de funcionamento e sua inscri98o no CCM (Cadastre de 

Contribuinte Municipal). 

Em havendo a contrata98o de empregados a entidade devera solicitar 

registro junto ao INSS. A legisla98o previdenciaria aplicada as organiza¢es sem fins 

lucrativos e a mesma aplicada as empresas em geral, ou seja, desta forma deve 

proceder normalmente ao registro de empregados, cuja contrata98o obedecera ao 

da Consolida98o das Leis do Trabalho (CLT). Mesmo que nao venha a ter 

empregados regulares, deve apresentar os documentos e informa¢es anuais (RAIS 

- Rela98o Anual de lnforma¢es Sociais e GFIP- Guia do Fundo de Garantia e 

lnforma96es a Previdencia). 

Para a regulariza98o de tais registros suplementares (fiscal, trabalhista e 

local), e importante procurar um(a) contador(a), que tambem sera responsavel pela 
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contabilidade da ONG e demais obrigac;Qes contabeis (como entrega de documentos 

e presta98o de informa9oes tributarias e trabalhistas) ap6s a sua constitui9ao. 

1.1.4.3 Registros para Obten98o de Titulos e Qualificayaes 

Alem dos registros obrigat6rios, havera os registros facultativos vinculados a 
atividade fim da entidade como o registro no Conselho Nacional de Assistencia 

Social (CNAS) se a atividade for voltada a promo98o de assistencia social; o 

certificado de entidade Beneficente de Assistencia Social; ou titulos e qualifica9oes 

concedidos pelo Poder Publico como a Declarayao de Utilidade Publica e a 

qualifica98o como OSCIP, (Organiza98o da Sociedade Civil de interesse Publico). 

1.1.4.3.1 Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) 

Conforme SZAZI (2003, p.92), podem se qualificar para registro no Conselho 

Nacional de Assistencia Social entidades que promovam as seguintes atividades: 

amparo as crianvas e aos adolescentes carentes; 

protecao a familia, a infancia, a matemidade, a adolescencia e a velhice; 

ayaes de prevencao, habilitacao. reabilitacao e integracao a vida comunitaria de 
pessoas portadoras de deficiencia; 

integracao ao mercado de trabalho; 

assistencia educacional ou de saude; 

desenvolvimento da cultura; 

atendimento e assessoramento aos beneficianos cia Lei Organica da Assistencia 
Social e defesa e garantia de seus direitos. 

ld. afirma que entidades novas tambem podem solicitar seu registro no 

CNAS desde que contemplem em seu estatuto os seguintes itens: 

Toda renda; recurso e eventual superavit serao aplicados integralmente no territ6rio 
nacional e no desenvolvimento e manutencao de seus objetivos institucionais; 

Nao distribuir resultado, renda, dividendos, bonificayaes, participay()es ou parcela 
de seu patrimonio sob nenhuma forma; 

Nao receberem seus instituidores, diretores, conselheiros, benfeitores ou membros 
nenhuma remuneracao. vantagem ou beneficio direta ou indiretamente, por 
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qualquer forma ou titulo, em razao das competencias, fun~es ou atividades que 
exerc;am na entidade; 

Em caso de dissolu~o destina seu patrimonio remanescente a uma entidade 
publica ou entidade que exerc;a as mesmas atividades e esteja registrada no CNAS; 

Preslar servic;os permanentes, sem qualquer discrimina~o de clientela. 

0 procedimento para registro esta regulado pela Resoluyao 31, de 

24/2/1999. conforme SZAZI {2003, p.93), os documentos necessarios para 

encaminhamento do pedido de registro ao CNAS sao: 

requerimento formulano fomecido pelo CNAS, em via original, devidamente 
preenchido, rubricado, datado e assinado pelo representante legal da entidade; 

c6pia autenticada do estatuto social registrado no Cart6rio de Registro de Pessoas 
Juridicas nos termos da lei, com identifica~o do mesmo cart6rio em todas as 
folhas, e transcri~o dos dados do registro no proprio documento ou em certidao; 

c6pia autenticada do cartao de inscri~o no CNPJ; 

c6pia autenticada da ata de elei~o da diretoria atual, registrada no Cart6rio de 
Registro de Pessoas Juridicas; 

declara~o de que a entidade esta em pleno e regular funcionamento, cumprindo 
suas finalidades estatutarias, na qual constem rela~o nominal, qualificavao 
completa e enderec;o dos membros da diretoria atual, conforme modelo fornecido 
pelo CNAS, assinada pelo dirigente da entidade, em via original; 

comprovante de inscri~o no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio 
de sua sede, se houver, ou no conselho correspondente no ambito estadual; 

relat6rios quantitativos e qualitativos das atividades desenvolvidas. 

Como vantagem de registrar-sa no CNAS, SZAZI (2003, p.93), aponta a 

possibilidade de acesso a recursos publicos por meio de fundos, subven96es ou 

convemios com o CNAS. Como obriga¢es a entidade devera comunicar ao 

Conselho qualquer alterayao do estatuto ou composiyao da diretoria alem de manter 

os dados atualizados. 

1.1.4.3.2 Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social (CEBAS) 

0 procedimento para obtenyao do CEBAS e semelhante ao da obtenyao do 

registro no CNAS, porem necessariamente a entidade alem deter sido constituida 

no pais, devera estar em atividade ha no minima tres anos. 
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Conforme SZAZI (2003, p.94) alem dos mesmos documentos solicitados 

para registro junto ao CNAS sao necessarios: 

Relat6rios das atividades desenvolvidas pela entidade nos tres anos anteriores ao 
da solicita~o, assinados pelo representante legal cia entidade, conforrne modelo 
fornecido pelo CNAS; 

Balanc;os Patrimoniais dos tres exercicios anteriores ao da solicita~o, assinados 
pelo representante legal da entidade e por tecnico registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade; 

Demonstra~o de Resultado dos tres exercicios anteriores ao da solicita~o, 
assinada pelo representante legal da entidade e por tecnico registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade; 

Demonstra~o de Muta~o do Patrimonio dos tres exercicios anteriores ao da 
solicita~o, assinada pelo representante legal da entidade e por tecnico registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade; 

Demonstra~o de Origem e Aplica~o de Recursos dos tres exercicios anteriores 
ao da solicita~o, assinada pelo representante legal da entidade e por tecnico 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

Notas Explicativas que evidenciem o resumo das principais praticas contabeis e os 
criterios de apura~o do total das receitas, das despesas, da gratuidade, tipo de 
clientela beneficiada com atendimento gratuito, das doay()es e das aplicay()es de 
recursos, bern como da mensura~o de gastos e despesas relacionadas com a 
atividade assistencial; 

C6pia da declara~o de utilidade publica federal e respectiva certidao atualizada, 
fornecida pelo Ministerio da Justiya. 

Prossegue SZAZI (2003, p.95), que as demonstrac;oes financeiras referidas 

acima deverao ser verificadas por auditor independente registrado na CVM se a 

receita bruta em cada urn dos exerdcios tiver sido superior a 2,4 milhoes de reais, 

ou por auditor habilitado no CRC, se inferior aquele limite e superior a 1 ,2 milhao de 

reais. Para receitas inferiores, nao e necessaria auditoria. 

0 pedido se aprovado, tera resoluyao publicada no Diario Oficial, expedindo

se o Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos em favor da entidade, que tera 

validade de tres anos, podendo ser renovado por iguais perlodos. Denegado o 

certificado, caberao recursos de forma identica ao procedimento adotado para 

registro. 

A principal vantagem derivada do certificado e a possibilidade de isenc;ao do 

recolhimento da cota patronal da contribuiyao previdenciaria incidente sobre a folha 
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de pagamento da entidade, a qual dependera de procedimento especffico no posto 

local do INSS. 

0 procedimento para obten~o do CEBAS e regulado pelo Decreta 2.536/98, 

de 6/4/1998, alterado pelos Decretos 3.504, de 13/06/2000, 4.327, de 8/08/2002 e 

4.381 de 17/09/2002 e esta regulado pelas Resoluyaes 177, de 10/08/2000, 2 de 

22/01/2002, e 1 07 de 14/08/2002. 

1.1.4.3.3 Titulo Utilidade Publica 

Poderao receber o Titulo de Utilidade Publica Federal, as sociedades civis, 

associac;oes e fundac;oes constituldas no pals que sirvam desinteressadamente a 
coletividade. (Lei 91, de 28/8/1935, regulamentada pelo Decreta 50.517, de 

2/5/1961 , mediante ato do Ministro da Justic;a, conforme delegac;ao de competencia 

do presidente da Republica fixada no Decreta 3.415, de 19/4/2000). (ver Anexo 1) 

Conforme SZAZI (2003, p.89), de acordo com orienta~o do Ministerio da 

Justic;a, para ter avaliado o pedido de declarac;ao de utilidade Publica, a entidade 

devera atender aos seguintes requisitos: 

Requerimento em via original, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro da Justic;a, solicitando 
a declarac;Ao de utilidade publica federal, em que constarao os dados relevantes, 
como nome, forma jurfdica (associac;Ao ou fundayAo), enderec;o e objetivo social da 
entidade, firmado pelo seu presidente, tambem formalmente identificado (nome, 
RG, CPF, enderec;o, estado civil, profissao); 

C6pia autenticada do estatuto social. Sea entidade for uma fundac;ao, deverao ser 
observados os artigos 62 a 69 do C6digo Civil e 1.199 a 1.204 do C6digo de 
Processo Civil; 

Certidao em via original, expedida pelo Cart6rio de Registro de Pessoas Jurfdicas, 
atestando o registro do estatuto e alterac;Qes, se houver, no respectivo livro de 
registro de pessoas juridicas; 

C6pia autenticada do cartao de inscric;Ao no CNPJ; 

C6pia autenticada da ata de eleic;Ao da diretoria atual, registrada no Cart6rio de 
Registro de Pessoas Jurfdicas; 

Qualificac;Ao completa dos membros da diretoria atual e atestado de idoneidade 
moral expedido por autoridade local (se de pr6prio punho, devera ser sob as penas 
da lei), em via original; 

Clausula do estatuto em que conste - literalmente - que a instituic;Ao nao remunera, 
por qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou 
consultivos, e que nao distribui lucros, bonificac;Qes ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto; 
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Atestado original de autoridade local (prefeito, juiz de direito, promotor de justi<;a, 
delegado de policia, etc.) com a informa<;ao de que a institui<_;;iio esteve e esta em 
continuo e efetivo funcionamento nos ultimos tres anos, com estrita observancia de 
seus preceitos estatutarios; 

Relat6rios quantitativos e qualitativos das atividades desenvolvidas pela entidade 
nos ultimos tres anos, separadamente, ano a ano. Se mantenedora, devera 
apresentar conjuntamente os relat6rios das atividades mantidas, tudo em via 
original e assinados pelo representante legal da entidade; 

Quadro demonstrativo detalhado das receitas e despesas dos tres ultimos anos, 
separadamente, assinados por profissional habilitado, com carimbo e numero de 
inscri<;iio no Conselho Regional de Contabilidade. Se mantenedora, devera 
apresentar conjuntamente os demonstrativos das mantidas, tudo em via original; 

Declara<;ao original da requerente de que se obriga a publicar, anualmente, o 
demonstrativo das receitas e despesas realizadas no periodo anterior, quando 
subvencionada pela Uniao, firmada em papel timbrado pelo representante legaL 

0 reconhecimento sera publicado no Diario Oficial da Uniao. Nao ha 

expedigao de nenhum diploma em favor da entidade. Se o pedido for negado s6 

podera ser renovado ap6s periodo de dois anos, ap6s a publicagao. 

Obriga<;oes decorrentes da obtengao do titulo: apresentar anualmente, ate 

30 de abril, ao Ministerio da Justi<;a, relat6rio circunstanciado dos servi<;os prestados 

a coletividade no ano civil anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da 

receitas e despesas realizadas no periodo, mesmo que nao tenham sido 

subvencionadas. Caso parte das receitas tenha sido fruto de subvengao da Uniao, o 

relat6rio devera ser acompanhado da prova de publicagao das demonstra<;oes 

financeiras. 

Como vantagens lbid.,p.91, cita: possibilidade de oferecer dedu<;ao fiscal no 

Impasto de Renda de Pessoas Jurldicas de doadores; acesso a subven<;Qes e 

auxflios da Uniao e suas autarquias e possibilidade de realizar sorteios, desde que 

autorizada pelo Ministerio da Fazenda. 

1.1 .4.3.4 Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) 

Para obter a qualificagao como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico (Lei 9. 790, de 23/3/1999, regulamentada pelo Decreto 3.1 00, de 30/6/1999) 

(ver Anexo 1 ), e necessaria que a entidade execute diretamente programas nas 

areas abaixo, efetue doa¢es ou preste servi<;o intermediario de apoio as 

organiza<;oes que exer<;am as seguintes atividades: 
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a) promo~o da assistencia social; 

b) promo~o da cultura, defesa e conserva~o do patrimonio 

hist6rico e artlstico; 

c) promo~o gratuita da educa~o, observando-se a forma 

complementar das organiza~oes de que trata essa lei; 

d) promo~o gratuita da saude, observando-se a forma 

complementar das organiza¢es de que trata essa lei; 

e) promo~o da seguran~ alimentar e nutricional; 

f) defesa, preserva~o e conserva~o do meio ambiente e promo~ao 

do desenvolvimento sustentavel; 

g) promo~ao do voluntariado; 

h) promo~o do desenvolvimento economico e social e combate a 

pobreza; 

i) experimenta~o, nao-lucrativa, de novas modelos s6cio-produtivos 

e de sistemas altemativos de produ~o, comercio, emprego e credito; 

j) promo~o de direitos estabelecidos, constru~o de novas direitos e 

assessoria jurfdica gratuita de interesse suplementar; 

k) promo~o da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 

da democracia e de outros valores universais; 

I) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

promo~ao e divulga~o de informa~oes e conhecimentos tecnicos e 

cientlficos relacionados as atividades acima mencionadas. 

0 procedimento de qualifica~o requer a apresenta~o de c6pias 

autenticadas dos seguintes documentos ao Ministerio da Justi~ 

a) estatuto registrado em cart6rio; 

b) ata da elei~ao da atual diretoria: 

c) balan~ patrimonial e demonstra~o de resultado (do ultimo 

exerdcio); 

d) declara~o de isen~o de impasto de renda (do ultimo exerdcio ); 

e) cartao de inscri~o no CNPJ. 

Para se qualificar como OSCIP, o estatuto da entidade devera 

expressamente dispor sabre: 
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a) a observancia dos princlpios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e eficiemcia; 

b) a ado98o de praticas de gestao administrativa, necessarias e 

suficientes para coibir a obten98o, de forma individual ou coletiva, de 

beneffcios ou vantagens pessoais, ate parentes do terceiro grau, ou em 

favor de pessoas juridicas vinculadas, em decorrencia da participa98o no 

respective processo de decisao; 

c) a constitui98o de conselho fiscal dotado de competencia para 

opinar sabre as demonstrac;oes financeiras, emitindo pareceres aos 6rgaos 

superiores da entidade; 

d) a previsao de que, em caso de dissolu98o da entidade, o 

respective patrimonio Hquido seja transferido a outra entidade qualificada 

nos termos da mesma lei, preferencialmente com objeto social assemelhado 

ao da extinta; 

g) a previsao de que, na hip6tese de perda de qualificac;ao de que 

trata a lei, o patrimonio amealhado com recursos publicos durante o perlodo 

de qualifica98o seja revertido a outra entidade qualificada; 

h} as normas de presta98o de contas a serem observadas pel a 

entidade, que, no mfnimo, atenderao aos princfpios fundamentais da 

contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, serao objeto de 

divulgac;ao publica par qualquer meio eficaz, ate mesmo com certidoes 

negativas de tributes, FGTS e INSS, e sera objeto de auditoria nos termos 

do regulamento. 

Conforme SZAZI (2003, p.98), dentre as vantagens em se qualificar como 

OSCIP, destacam-se: 

Acesso a recursos p(Jblicos para financiamento de projetos via termo de parceria; 

acesso a recursos privados, pelo uso de incentivos fiscais pela empresa 
patrocinadora, que deduz as doaV()es como despesa; 

possibilidade de remunerar dirigentes estatutarios, sem perda da isenyao ou 
imunidade ou imunidade ao imposto de renda desde que seja com vinculo 
empregatrcio e que o salario nao seja superior ao limite fixado para seNidores 
federais (Lei n.10.637 de 30/12/2002); 

possibilidade de receber doaV()es de bens m6veis da Uniao e de mercadorias 
apreendidas pela Secretaria da Receita Federal; 
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atuac;ao no ramo do micro-credito, eom taxas de juros de mercado, sem infringir a 
lei da usura (12% ao ano). 

1.1.5 Aspectos Tributaries 

As organiza¢es do Terceiro Setor podem gozar de algumas imunidades e 

isem;oes tributarias, conforme decreta n° 1000, de 11/01/1999, desde que cumpram 

os requisites fixados pela Lei no 9.532/97- artigo 12, § 2°; e tenham sua isengao 

reconhecida pela Secretaria da F azenda 

Como esse e mais urn dos aspectos confuses que envolvem o setor 

comeyaremos por identificar os impastos existentes por esfera de governo para em 

seguida citarmos os impastos a que as entidades podem ter imunidade ou isenc;ao. 

No Quadro 4, apresentamos de forma resumida os impastos que 

normalmente incidem sabre a pessoa juridica de direito privado, por esfera de 

governo. 
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QUADRO 3- IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 0 SEGUNTO SETOR POR ESFERA DE 

GOVERNO. 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 
Impasto de Renda das Pessoas lmposto sobre Circula~o de lmposto sobre a Propriedade 
Juridicas (IRPJ) Mercadorias e Servigos (ICMS} Territorial Urbana fiPTU} 
lmposto sobre Propriedade Impasto sobre a Propriedade de Impasto sobre Servigos de 
Territorial Rural (ITR} Vefculos Automotivos CIPVA) Qualquer Natureza(ISS} 

Contribui~o Social sobre 
lmposto sobre a Transmissao lmposto sobre a Transmissao 

Lucro* (CSSL) 
° Causa Mortis ou Doagao de Inter Vivos de Bens lm6veis 

Bens e Direitos(ITCMD) (ITBI) 
Contribuigao Previdenciaria 
(INSS) 
Contribugao para 0 Salario 
Educacao 
Contribuigao para 0 

Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS} 
Contribuigao para o Programa de 
lntegragao Social (PIS) 

Contribuigao Provis6ria sobre a 
Movimentaga Financeira {CPMF) 

lmposto sobre Produtos 
lndustrializados (IPI) 
lmposto sobre Operac;oes 
Financeiras (IOF) 
lmposto sobre Opera goes de 
Credito, Cambio e Seguro (IOC) 
lmposto sobre lmportagao (II) 

lmposto sobre Exporta~o (IE) 

Ha, no entanto que se fazer esclarecimento quanta a diferen9<3 entre 

imunidade e isen9ao. 

A imunidade tributaria ocorre quando uma norma da Constituiyao Federal 

limita o Poder de Tributar do Estado, em face de determinado fato, ato, pessoa ou 

categoria de pessoa. A imunidade par ser norma da Constituiyao Federal tern carater 

perene desde que a entidade contemple os requisites exigidos. 

A isenyao tributaria ja e urn "favor legal" do Estado, o qual abre mao de 

receber determinado tribute em relayao a algum fato ou ato especlfico, par questoes 

de pol ftica tributaria. Da mesma forma como e concedida pode ser revogada pelo 

Estado caso assim o deseje, o que nao ocorre com a imunidade. 
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A imunidade de que goza a organizac;ao sem fins lucrativos, que cumpra os 

requisites fixados pela Lei no 9.532/97 - artigo 12, paragrafo 2°; fundamenta-se no 

artigo 150 da Constituic;8o Federal que diz: 

sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, aos 
Estados, ao Distrito federal e aos Municipios: instituir impastos sobre: (a) patrimonio, renda 
ou servic;os, uns dos outros; (b) templos de qualquer culto; (c) patrimonio, renda ou 
servi~os dos partidos politicos, inclusive suas funda¢es, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituiy()es de educac;ao e assistencia social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei". [grifo nosso]. 

No que se refere a imunidade em relac;8o a contribuic;8o social o fundamento 

se encontra no §7° do artigo 195 da Constituic;8o Federal ; "Sao isentas de 

contribuic;8o para a seguridade social as entidades beneficentes de assistencia -

social que atendam as exigencias estabelecidas por lei". 

No entanto, e importante destacar o § 4° do artigo 150 da Constituic;8o 

Federal: "As veda~oes expressas no inciso VI, alfneas b e c, compreendem somente 

o patrimonio, a renda e os servi~os, relacionados com as finalidades essenciais 

das entidades nelas mencionadas." (grifo nosso]. 

Sempre e born lembrar que tais atividades devem constar dos estatutos ou 

atos constitutivos da entidade que definem quais sao seus objetivos. 

SZAZI (2003,p.45), enfatiza que para ser contemplada com a imunidade o 

texto da Constituic;8o Federal remete ao C6digo Tributario Nacional em seu artigo 12 

que exige que as entidades atendam cumulativamente aos requisites de: 

a) Nao distribuir qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a qualquer 
titulo; 

b) Aplicar integralmente no pais os seus recursos na manutenc;ao dos seus objetivos 
institucionais; 

c) Manter escriturac;8o de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidao. 

Para manter o enquadramento legal de entidade organizac;ao sem fins 

lucrativos e usufruir a imunidade assegurada pela Constituic;8o, lbid.,p.50 afirma que 

a entidade ainda deve cumprir os requisitos da Lei 9532/97 nos diversos incises do 

artigo 12 § 2° apresentados a seguir: 
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1- nao remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos servi~s prestados (salvo se a 
entidade for qua/ificada como OSC/P}; 

II - aplicar integralmente seus recursos na manuten~o e desenvolvimento de seus objetivos 
sociais (regra antiga); 

Ill - manter escritura~o completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a respectiva exatidao (idem item anterior); 

IV- conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissao, os 
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetiva~o de suas despesas, 
bern assim a realiza~o de quaisquer outros atos ou opera~es que venham a modificar sua 
situa<;ao patrimonial (a guarda dos documentos que /astrearam os /an~amentos contabeis, 
ate entao imp/icita no item precedente e nas regras gerais para as pessoas juridicas, 
tomou-se mais clara e deve ser colocada em pratica imediatamente); 

V - apresentar, anualmente, Declara~o de Rendimentos, em conformidade com o disposto 
em ato da Secretaria cia Receita Federal (a declaragao de ise~ao do imposto de renda ja 
era obrigat6ria- ate junho de cada ano- por for~a do artigo 856, paragrafo :Jl, do RJR/94); 

VI - recolher os tributos retidos sabre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a 
contribui~o para a seguridade social relativa aos empregados, bern assim cumprir as 
obrigay()es acess6rias dai decorrentes (a reten~o eo reco/himento do JR na fonte ja eram 
previstos no artigo 914 do R/R/94 e a da contribui~ao previdenciaria tambem ja estava 
prevista na Lei 8.212/91. As obrigag{Jes acess6rias, tais como entrega da DIRF, RAISe 
CAGED tambem ja estavam previstas em norrnas especlficas. De toda forma, esta a/fnea foi 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em medida liminar na a~ao direta de 
inconstitucionalidade numero 1.802-3, em 27 de agosto de 1998); 

VII- assegurar a destina~o de seu patrimonio a outra institui~o que atenda as condi<;oes 
para gozo da imunidade, no caso de incorpora~o. fusao, cisao ou encerramento de suas 
atividades, ou a 6rgao publico (esta regra ja era pratica corrente entre as entidades, embora 
nao seja usual que os estatutos prevejam as hip6teses de incorpora~ao, fusao ou cisao de 
entidades beneficentes, pois tais operaq{Jes sao mais frequentes em entidades /ucrativas); 

VIII- outros requisitos, estabelecidos em lei especifica, relacionados com o funcionamento 
das entidades a que se refere este artigo (nao identificamos por ora quais sejam esses 
requisitos; e provavel que seja uma abertura para regras futuras}. 

Ainda sabre as regras da imunidade SZAZI (2003, p.47), afirma: "e 

importante apontar que, consoante o artigo 111 do CTN, a interpreta98o de normas 

que excluem 0 credito tributario ou concedem isen98o devera ater-se a literalidade 

do texto, nao se admitindo interpreta98o anal6gica". 

No quadro a seguir apresentamos de forma resumida os impastos por esfera 

do governo aos quais as entidades podem ter imunidade ou isen98o. 
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QUADRO 4 - IMPOSTOS AOS QUAIS AS ENTIDADES PODEM TER IMUNIDADE 

OU ISE<;AO POR ESFERA DE GOVERNO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 
lmposto de Renda (IRPJ) lmposto sobre Circula~o de lmposto sobre a Propriedade 

Mercadorias e Servi~ (ICMS) Territorial Urbana (IPTU) 
lmposto sobre Propriedade lmposto sobre a Propriedade de lmposto sobre Servi~s de 
Territorial Rural (ITR) Veiculos Automotivos (IPVAl Qualquer Natureza(ISS) 
Contribui~o para o lmposto sobre a Transmissao lmposto sobre a Transmissao 
Financiamento da Seguridade Causa Mortis ou Doa~ de Inter Vivos de Bens lmoveis 
Social (COFINS) Bens e Direitos(ITCMD) (ITBI) 
lmposto sobre Produtos 

lndustrializados (IPI) 
lmposto sobre lmportavao {II) 

lmposto sobre Exporta~o (IE) 

1.1.5.1 Os Impastos e as Entidades sem Fins Lucrativos 

As Entidades sem Fins Lucrativos podem, conforme sua qualificac;ao, estar 

imunes; receber isenyao integral; parcial ou nao ter beneficia algum sabre 

determinados impastos ou taxas. 

1.1.5.1.1 Impasto de Renda das Pessoas Jurfdicas: 

Com relagao ao Impasto de Renda das Pessoas Jurfdicas, cabe anotar que 

estao imunes [grifo nosso] os temples de qualquer culto, as entidades de educayao 

e assistencia social, os partidos politicos inclusive suas fundagoes e as entidades 

sindicais dos trabalhadores sem fins lucrativos. Conforme SZAZI, E. (2003,p.53), "as 

instituigoes que, nao se dedicando a educayao e assistencia social, tenha, carcflter 

filantr6pico, recreative, cultural e cientifico e as associay6es civis que prestem os 

servic;os para os quais houverem sido institufdas e os coloquem a disposiyao do 

grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos" gozam de isen~ao [grifo 

nosso]. 
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No entanto, em ambos os casas, se a entidade for a fonte pagadora, estara 

obrigada a reter e recolher mensalmente o impasto de renda devido pelos 

beneficiarios dos pagamentos ( artigos 865 e 722 do RIR). 

No caso de pagamento a trabalhadores autonomos o valor e de 20% sabre a 

remunera98o paga ou sabre o salario-base da classe em que o autonomo estiver 

enquadrado. 

Anualmente a entidade tambem deve apresentar a Declaragao de 

lnforma96es Economico-Fiscais da Pessoa Jurldica a agencia da Receita Federal a 
qual estiver subordinada. 

Conforme ZANLUKA (2006, p.33), cabe ressaltar que por exigencias legais 

quanta a presta98o de contas, a entidade que venha a obter superavit, apesar da 

imunidade, devera fazer 0 calculo do valor devido a aliquota de 15% ate superavit no 

valor de R$ 240.000,00 /ano ou R$ 20.000,00 mensais. Acima desse valor havera 

urn adicional de 1 0% sabre o excedente. 0 valor devera ser lan98do como impasto 

devido e em seguida faz-se a contrapartida na conta de beneficia recebido. 

1.1.5.1.2 Impasto Territorial Rural 

A entidade tera imunidade sabre o Impasto Territorial Rural somente se 

demonstrado que a propriedade rural e utilizada para cumprimento dos objetivos 

sociais da institui98o. 

1. 1. 5. 1. 3 Contribuigao Social Sabre o Luera 

A Contribui98o Social Sabre o Luera (CSSL) nao e expressamente excluida 

para as pessoas jurfdicas sem fins lucrativos, pois a exclusao se da pelo proprio fato 

de nao auferirem Iuera. Da mesma forma do que ocorre com o IRP J o valor devera 

ser calculado a alfquota de 9% e registrado nas contas do passivo e do ativo. 

1.1.5.1.4 Contribui98o Previdenciaria 

Da Contribuigao Previdenciaria (INSS) estao isentas somente as entidades 

beneficentes de assistencia social que estejam devidamente qualificadas. As demais 
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entidades, cabem a contribui<;ao previdenciaria de 20% sabre o total das 

remunerayaes pagas ou creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do mes, aos 

segurados empregados, empresarios, trabalhadores avulsos e autonomos que lhes 

prestem servi9os; mais 1% a 3% de contribui98o para acidente de trabalho, de 

acordo com o grau de risco, sabre a mesma base de calculo, para financiamento de 

complementa9ao das prestayaes par acidente do trabalho. 

1.1.5.1.5 Contribui<;ao para o salario educa<;ao 

A contribui<;ao para o salario-educa<;ao calculada a taxa de 2,5% sabre o 

salario de contribui<;ao dos empregados de pessoas jurldicas conforme SZAZI (2003, 

p.59), s6 e isenta para escolas comunitarias, confessionais e filantr6picas, 

devidamente registradas e reconhecidas pelo 6rgao de educa98o, que atendam ao 

disposto do inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/91 e para organiza96es hospitalares e 

de assistencia social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisites 

estabelecidos nos incisos I a V do artigo 55 da Lei 8.212/91. 

1.1.5.1.6 Contribui9ao para o Financiamento de Seguridade Social (COFINS) 

De acordo com o artigo 14 da Medida Provis6ria 2.158-35/01 estao isentas 

[grifo nosso] da COFINS as receitas relativas as atividades pr6prias: os templos de 

qualquer culto; os partidos politicos; as instituiyaes de educa98o e assistencia social 

( artigo 12 da Lei 9. 532/97); as instituiyaes de carater filantr6pico, recreative, cultural, 

cientlfico e as associayaes (artigo 15 da Lei n° 9.532/97), os sindicatos, as 

federa96es e confedera96es; os servi90s sociais autonomos, criados ou autorizados 

por lei; os conselhos de fiscaliza<;ao de profissoes regulamentadas; as funda96es de 

direito privado e funda96es publicas instituldas ou mantidas pelo poder Publico; os 

condomlnios de proprietaries de im6veis residenciais ou comerciais; a Organiza9ao 

das Cooperativas Brasileiras e as Organiza96es Estaduais de Cooperativas (artigo 

105 § 1°da Lei 5.764/71). 
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1.1.5.1.7 Contribui<;ao para o Programa de lntegra<;ao Social (PIS/PASEP) 

Conforme Decreta-lei 2.303/86 as entidades sem fins lucrativos pagavam o 

PIS a taxa e 1% sabre sua folha de salarios. No entanto a Medida Provis6ria 66, de 

29/08/2002, convertida na lei 10.637 de 30/12/2002 criou novo sistema de 

tributa<;ao segundo o qual as entidades com finalidades educacionais e de 

assistencia social que possuam o Certificado de Entidade Beneficente de 

Assist€mcia Social (CEBAS) continuam autorizadas a recolher o PIS sabre a folha de 

pagamento. As demais entidades passaram, a partir de 01/12/2002, a se enquadrar 

no regime das pessoas juridicas com finalidade lucrativa. De acordo com a lei 

10.637, a contribui<;ao para o PIS tern como fato gerador o faturamento mensal, 

entendido como todas as receitas auferidas sejam elas fruto de venda de servi9os, 

doa96es, aplica96es financeiras ou outras. 

1.1.5.1.8 Contribui<;ao Provis6ria sabre Movimenta<;ao Financeira (CPMF) 

Podem usufruir isen~ao da CPMF, a entidade que cumulativamente: 

a) For reconhecida de utilidade publicae estadual ou do Distrito Federal 

ou municipal; 

b) For portadora doCEBAS, fornecido pelo CNAS; 

c) Promover assistencia social beneficente, inclusive educacional ou de 

saude, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; 

d) Nao perceberem seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores 

remunera<;ao e usufruirem vantagens e beneficios de qualquer tipo; 

e) Apresentar anualmente ao CNAS relat6rio circunstanciado de suas 

atividades. 

1.1.5.1.9 Impasto sabre Produtos lndustrializados 

Conforme a lei 4.502/64, sao isentos OS produtos industrializados por 

instituic;oes de educa<;ao ou de assistencia social, quando se destinem 

exclusivamente, a uso proprio ou a distribui<;ao gratuita a seus educandos e 

assistidos, no cumprimento de suas finalidades. 
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1.1.5.1.10 Impasto sabre Operagoes Financeiras (IOF) e Impasto sabre 

Operag5es de Credito, Cambio e Seguro (IOC) 

A organizag6es do T erceiro Setor nao tern nenhum beneficia com relagao ao 

lmposto sabre Operag6es Financeiras assim como nao tern em relagao ao lmposto 

sabre Operagoes de Credito, Cambia e Segura (IOC). 

1.1.5.1.11 Impasto sabre lmportagao: 

Conforme a Lei n° 8.032, de 12/04/1990, as instituig6es de educagao e 

assistencia social tern isengao e redugao do lmposto de lmportagao para bens sem 

similar nacional. 

1.1.5.1.12 Impasto sabre Exportagao:. 

Nao ha qualquer beneficia concedido. 

1.1.5.1.13 Impasto sabre a Circulagao de Mercadorias e Servigos de Transporte 

lnterestadual e lntermunicipal e Comunicagao (ICMS) 

As entidades nao tern imunidade em relagao ao ICMS. Portanto, a isengao 

do impasto dependera de lei estadual ou convenio. 

1.1.6 Relagoes Trabalhistas 

As relagoes de trabalho nas organizag6es do T erceiro Setor podem adquirir 

diversas formas legais que precisam ser tratadas com o devido cuidado. 



33 

1.1.6.1 Trabalho Voluntario (nao remunerado) 

0 trabalho voluntario e caracterizado pela Lei 9608/98 (Anexo 1 ). Para que 

nao seja caracterizada relavao trabalhista e necessaria que seja realizado urn 

contrato escrito denominado Termo de Adesao, onde conforme SZAZI 

(2003,p.78)," .... devem constar a correta identificac;8o do prestador de servi<;os, a 

natureza do servi<;o e as condi<;Oes de seu exercfcio, como carga horaria, local, 

material de apoio e afins". 

No entanto conforme CARTILHA (2005, p.20 ), 

A Lei do Servi((O Voluntario, em virtude das inclusaes posteriores pro- movidas pela Lei no 
10.748/03, preve o pagamento, a titulo de auxilio financeiro, de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) durante o periodo maximo de seis meses a voluntarios que tenham entre 
16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos de idade e que sejam integrantes de familia com 
renda mensa! per capita de ate meio salario minimo. Tern preferencia os jovens egressos de 
unidades prisionais ou que estejam cumprindo medidas s6cio-educativas e/ou grupos 
especlficos de jovens trabalhadores submetidos a maiores taxas de desemprego. 

As despesas efetuadas pelo voluntario na execu<;ao de seu trabalho junto as 

entidades sem fins lucrativos poderao ser reembolsadas desde que previamente 

aprovadas e mediante a contraprestavao dos comprovantes. 

1.1.6.2 Trabalho remunerado 

0 trabalho remunerado segue normal e integralmente a normas da CL T. 

Conforme SZAZI (2003,p 80), caso a entidade venha admitir funcionarios e 

necessaria o registro do "livro" ou "fichas de registro de empregados" no 6rgao local 

do Ministerio do Trabalho (DRT). No livro alem da fotografia e dados pessoas do 

empregado devem constar todas os eventos relacionados ao vinculo empregatfcio 

do mesmo. No caso de entidades sem fins lucrativos e mister cuidar para que 

trabalhadores com vinculo empregatlcio nao venham a prestar servi<;o voluntario na 

mesma entidade, pois isso poderia ser caracterizado como "horas extras nao pagas". 
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1.1.6.3 Trabalho temporario 

A contrata<;ao de trabalhadores temporaries e adequada para substitui<;ao 

de pessoal em ferias, aumento sazonal de atividades, licen~ maternidade ou 

licen~ saude. A Lei que rege o trabalho temporario e Lei 6.019/74, regulamentada 

pelo Decreta 73.841 de 12/03/197 4. A contrata<;ao precisa ser realizada atraves de 

ag€mcia de servic;o temporario e nao poden3 exceder o perfodo de 90 dias, sob pena 

de vinculo trabalhista. 

1.1.6.4 Estagiarios 

A Lei 6.494/77 regulamentada pelo Decreta 87.497 de 18/08/1982 preve a 

contrata<;ao de estudantes regularmente inscritos em curso de nfvel superior, 

profissionalizante ou supletivo. Deve ser realizado urn Termo de Compromisso entre 

o estagiario e a entidade com assistencia da institui<;ao de ensino. A remunera<;ao 

sera feita por meio de bolsa-auxllio. 

1.1.6.5 Trabalhadores Autonomos 

A entidade paden~ ainda contratar trabalhador autonomo para a realizac;ao 

de alguma atividade especifica. Devera ser realizado urn contrato para a presta<;ao 

de determinado servic;o e o trabalhador nao podera receber mais que tres 

pagamentos da mesma entidade durante o ano para que nao se caracterize vfnculo 

empregatlcio. A entidade devera exigir que o trabalhador emita urn recibo de 

pagamento a autonomo (RPA). 

1 . 1. 7 Recursos Financeiros nas ESFL 

Os recursos financeiros das organizac;Oes do Terceiro Setor podem ser 

obtidos atraves de: subvenc;oes, contribuic;Oes, auxflios e doac;oes, contratos, 

convenios, termos de parceria e venda de bens ou servic;os. 
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1.1. 7.1 Subvenc;oes 

As subvenc;oes compreendem as transferencias ( ou promessas de 

transferencia) de recursos, derivadas da lei or~mentaria e concedidas par 6rgaos 

de setor publico, a entidades publicas ou privadas, com o objetivo de cobrir 

despesas com a manutenyao e o custeio destas e as vezes investimentos em novas 

projetos. OLAK e NASCIMENTO (2006,p.31 ), classificam as subvenc;oes em 

ordinarias ou peri6dicas quando recebidas periodicamente para manutenyao e 

custeio e extraordinarias quando voltadas a projetos especlficos. As subvenc;oes s6 

podem ser utilizadas para o tim a que foram destinadas. 

1 .1 . 7.2 Contribuic;oes 

As contribuic;oes para as Organizac;oes sem Fins Lucrativos, conforme OLAK 

e NASCIMENTO (2006, p.28), compreendem recursos pecuniarios peri6dicos, 

oriundos de associados ou outras pessoas flsicas ou jurldicas destinadas a 
manutenyao, execuyao e uma obra, projeto ou atividade especlfica a ser realizada 

pela entidade. 

1.1.7.3 Doac;oes 

Doac;oes sao transferencias ( ou promessas de transferencia) gratuitas, em 

carater definitivo, de recursos financeiros, direito de propriedade de bens m6veis e 

im6veis ou ainda servic;os sem necessidade de contrapartida do beneficiario dos 

recursos. TACHIZAWA (2004, p.310) esclarece: "Doayao e urn ato de liberalidade 

par meio do qual uma pessoa flsica ou jurfdica transfere a outra pessoa flsica ou 

jurfdica bens ou vantagens de seu proprio patrimonio. Alem da vontade do doador 

em transferir, deve haver manifestayao do beneficiario em recebe-los. Para bens 

im6veis de valor mais alto e exigida escritura publica". 

A doac;ao tambem pode constituir -se do cancelamento de urn passivo da 

entidade. 
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Conforme OLAK e NASCIMENTO (2006, p.30), as doa96es podem ser de 

dois tipos: condicional e incondicional. Essa distinvao e fundamental para fins de 

registro contabil da entidade. 

A doavao condicional ocorre quando o doador exige que a entidade cumpra 

determinadas obriga¢es para poder recebe-la, por exemplo, uma doavao em 

dinheiro para construvao de moradias para idosos. 

A doavao incondicional nao obriga a entidade a nenhuma obriga9ao, por 

exemplo, doavao de materiais a distribuir. 

As entidades ainda podem obter recursos atraves de algumas formas 

jurfdicas como: o Contrato de Gestao; o Convenio e os Termos de Parceria. 

1.1. 7.4 Contrato de Gestao 

Conforme TACHIZAWA (2004, p. 306), 

Contrato de Gestao e urn instrumento contratual por meio do qual o Poder Publico celebra 
parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para fomento de atividades nas areas 
de ensino, pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnol6gico, meio ambiente, cultura e 
saude. Foi previsto pela Lei no 9637/99, a qual tamoom previu a possibilidade de transferir 
atividades relacionadas as areas de atua~o mencionadas e que antes eram 
desempenhadas pelo proprio Poder Publico. Somente poderao celebrar contrato de gestao 
entidades que previamente obtenham qualifica~o de organiza~o sociaL Por meio do 
contrato de gestao, poderao ser destinados a entidade tanto recursos financeiros como 
bens e servidores publicos. A assinatura do contrato de gestao e o consequente 
recebimento de bens ou recursos publicos podem ainda sujeitar a entidade ao controle do 
Tribunal de Contas, Ministerio Publico e Advocacia Geral da Uniao, os quais poderao ser 
acionados sempre que houver suspeita de malversa~o desses. 

Cumpre lembrar que no contrato ha interesses diversos e opostos. De 

modo geral o contrato vern precedido de licitavao embora a Lei de Licita96es (Lei no 

8.666/93) preveja hip6teses de dispensa de licitavao que beneficiam as entidades 

em determinadas situa96es, assim como hip6teses de inexigibilidade de licitavao, 

quando a competivao e inviavel. 



37 

1.1. 7.5 Convenio 

0 convenio nao e urn contrato administrativo propriamente dito. E urn 

acordo firmado entre entes govemamentais ou entre estes e entidade privadas no 

qual sao previstos obrigac;oes e direitos reciprocos para consecu<;ao de objetivos 

comuns. 

1.1.7.6 Termo de Parceria 

0 termo de parceria e urn instrumento firmado entre o Poder Publico e as 

entidades qualificadas como OSCIP, no qual sao registrados os direitos e as 

obrigac;oes das partes, visando o fomento e a execu<;ao das atividades de interesse 

publico descritas na Lei n° 9.790/99 (Lei das OSCIP's). Do termo de parceria devem 

constar: o programa de trabalho a ser desenvolvido; metas, resultados a serem 

atingidos, prazos, criterios de avalia<;ao, previsao de receitas e despesas etc. 

Conforme NITZ (2006, p.1), " ... a organiza<;ao tern que ser muito organizada 

(administrativa e contabilmente) [grifo nosso] para cumprir rigorosamente as metas 

estabelecidas no Termo de Parceria, para a elabora<;ao de Relat6rios parciais e para 

a prestac;ao de contas ao 6rgao contratante e aos demais control adores. "[grifo 

nosso]. 

1.1. 7. 7 Venda de produtos ou servic;os 

Conforme ESTRAVIZ e CRUZ (2003, p.58), 

0 custo operacional tende a ser financiado por doa~es de individuos, que em geral nao 
definem no que deve ser gasto o dinheiro doado, deixando isso a criteria da organiza~o. 
Outras fontes importantes para financiar o custo anual sao os projetos geradores de 
recursos, convenios com govemo ou eventos. Algumas empresas aportam recursos para 
esse tipode custeio, mas em geral, preferem doar para projetos especificos. Portanto, 
inclua em suas estrategias de campanhas anuais a realizayao de eventos e pense 
onde podera desenvolver projetos que gerem recursos. 
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E importante que as organizay()es busquem sua sustentabilidade envolvendo vanos 
financiadores, govemo, empresas, fundayOes, s6cios, alem de gerac;ao de recursos 
pr6prios. Se este sistema e bern planejado, tem-se sempre a garantia de continuar 
existindo, mesmo que uma das fontes de financiamento deixe de contribuir. 

Cad a uma das formas de obter -se recursos apresenta vantagens, 

dificuldades e implicac;oes que precisam ser individualmente avaliadas pela 

entidade. A tarefa nao e simples. Uma parceria, por exemplo, pode parecer uma 

estrategia do ponto de vista de reduc;ao de custos. No entanto pode implicar em 

desvios da missao e exigencias que nem sempre a entidade ten~ condic;oes de 

cumprir. Por tanto antes de qualquer decisao e necessaria analise e urn 

planejamento bern elaborados. 

ESTRAVIZ e CRUZ (2003, p.83 a 89), apresentam quadros que permitem 

a analise de algumas vantagens e desafios a veneer para a obtenc;ao de recursos, 

assim como o tipo de recurso que pode ser obtido nas diferentes fontes. 

A analise dos quadros a seguir pode complementar a analise contabil no 

processo de planejamento das entidades. 
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1.2 METODOLOGIA 

Para alcanyar o objetivo proposto foi realizada pesquisa explorat6ria sobre o 

Terceiro Setor a tim de reunir o maximo de informa~oes e aprofundar o 

conhecimento do assunto para entao verificar como a Contabilidade Gerencial 

poderia contribuir para que as associa~oes civis sem fins lucrativos cumpram sua 

missao com eficiencia e eficacia. 

Quanta aos procedimentos foram utilizadas pesquisa bibliografica sobre o 

tema Terceiro Setor, contabilidade aplicada ao Terceiro Setor e pesquisa 

documental sobre a legisla~o que o rege. Adotou-se a abordagem qualitativa do 

problema. ldentificados os aspectos juridicos, legais e administrativos pode-se entao 

analisar como a Contabilidade Gerencial pode fornecer ferramentas de auxflio a 
gerencia tanto na tomada de decisoes quanto na transparencia da administra~ao. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A presente pesquisa e importante por esclarecer como as ferramentas da 

Contabilidade Gerencial podem ser utilizadas para as entidades do Terceiro Setor e 

assim contribuir para que cumpram sua missao com eficiencia e eficacia. 
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2 REVISAO DE LITERA TURA 

2.1 CONTABILIDADE FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERENCIAL 

2. 1. 1 Aspectos Gerais 

A Contabilidade aplicada divide-seem duas linhas basicas: a Contabilidade 

Financeira e a Contabilidade de Custos. 

A Contabilidade Financeira ou Geral e pratica obrigat6ria e tern por essencia 

atender aos usuarios externos. Conforme PADOVEZE (2003, p.8), a Contabilidade 

Financeira e associada a relat6rios voltados ao atendimento das necessidades 

legais e sociais. Fazem parte desses relat6rios: o Balango Patrimonial, a 

Demonstrayao de Resultados, a Demonstrayao das Origens e Aplicag6es de 

Recursos e a Demonstrayao das Mutayaes do Patrimonio Uquido. 

Conforme MARTINS (2003, p.23), a Contabilidade de Custos teve como 

finalidade inicial resolver problemas de mensurayao de estoques e resultados. Ou 

seja: estava voltada essencialmente aos usuarios internos. Com o crescimento das 

industrias e o distanciamento entre o administrador os ativos e pessoas 

administradas a Contabilidade de Custos acabou evoluindo para a Contabilidade 

Gerencial e tornando-se uma ferramenta essencial de auxilio a gerencia. 

JIAMBALVO (2001, p.4), afirma que: " ... os relat6rios da contabilidade 

financeira visam principalmente aos usuarios externos, e os relat6rios da 

contabilidade gerencial visam principalmente os usuarios internos. No entanto, os 

gerentes tambem fazem uso significative dos relat6rios de contabilidade financeira, e 

os usuarios externos ocasionatmente requerem informag6es financeiras que sao 

normalmente consideradas apropriadas para os usuarios internos." 

Conforme ATKINSON (2000,p.67), Contabilidade Gerencial e:" ... o processo 

de identificayao, mensurayao, acumulayao, analise, preparayao, interpretayao e 

comunicayao de informayaes financeiras usadas pela administrayao para planejar, 

avaliar e controlar dentro de uma empresa e assegurar uso apropriado e 

responsavel de seus recurso." Sen do: 
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"ldentifica~ao - Reconhecimento e avalia~o de transa¢es empresariais e outros eventos 
economicos para a~o contabil apropriada. 

Mensura~ao - Quantifica~o, incluindo estimativas, transa¢es empresariais ou outros 
eventos economicos que tern ocorrido ou previs5es dos que podem acontecer. 

Acumula~ao - Delinea~o de abordagens disciplinadas e consistentes para registrar e 
classificar transa¢es empresariais apropriadas e outros eventos economicos 

Analise - Determina~o das razoes para reportar a atividade e sua relavao com outros 
eventos economicos e circunstanciais. 

Prepara~ao e lnterpreta~ao - Coordena~o e planejamento de dados contabeis, provendo 
informa¢es apresentadas logicamente, o que inclui, se apropriado, as conclusoes 
referentes a esses dados. 

Comunica~ao - lnforma~o pertinente para a administra~o e outros para usos intemos e 
externos. 

Planejamento - Quantifica~o e interpreta~o dos efeitos de transavoes planejadas e 
outros eventos economicos na empresa; inclui aspectos estrategicos, taticos e operacionais 
e requer que o contador forneya informa¢es quantitativas, hist6ricas e prospectivas para 
facilita-la; isso inclui, tambem, participa~o no desenvolvimento do sistema de 
planejamento, estabelecendo metas alcanyaveis escolhendo meios apropriados de 
monitorar o progresso em dire~o as metas. 

Avalia~ao - Julgamento das implica¢es de eventos hist6ricos e esperados e ajud~ na 
escolha do curso 6timo de a~o; inclui a tradu~o de dados em tendencias e rela¢es: 
comunicayao das conclusoes derivadas, efetivamente e prontamente, das analises. 

Controle - Assegurar a integridade da informa~o financeira relativa as atividades e aos 
recursos da empresa; monitoramento e medi~o do desempenho e indu~o a qualquer ayao 
corretiva exigida para retornar a atividade a seu curso intencional; fornecimento de 
informavoes aos executivos que operam em areas funcionais que possam usa-las para 
alcanyarem o desempenho desejavel. 

Assegurar Recursos de Responsabilidade - lmplementar urn sistema de reportar o que 
esta alinhado com as responsabilidades organizacionais e contribuir para o uso efetivo de 
recursos e de medidas de desempenho da administra~o; transmitir os objetivos e as metas 
da administrayao ao Iongo da empresa na forma de responsabilidades; sistema que fornece, 
contabiliza, reporta e que acumulara e informara receitas apropriadas, despesas, ativos, 
obriga¢es e informa~o quantitativa relacionada para gerentes que terao, entao melhor 
controle sobre estes elementos. 
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Relat6rio Extemo - Preparavao de relat6rios financeiros baseados em principios de 
contabilidade geralmente aceitos, ou em outras bases apropriadas, para grupos nao 
administrativos, como acionistas, credores, agencias regulamentadoras e autoridades 
tributarias; participavao no processo de desenvolver os principios de contabilidade que 
estao subjacentes ao relat6rio extemo." 

ATKINSON (2000, p.45), afirma que sao fun¢es da Contabilidade 

Gerencial: controle operacional, custeio do produto, custeio do cliente, controle 

administrative, controle estrategico consistindo informa¢es gerenciais contabeis: 

Dados financeiros e operacionais sobre atividades, processos, unidades operacionais, 
produtos servi~s e clientes da empresa; por exemplo, o custo calculado de urn produto, de 
uma atividade, ou de urn departamento, relativo a urn periodo de tempo recente. 

Constituem relat6rios da Contabilidade Gerencial: os Oryamentos, os 

Relat6rios de Custo, os relat6rios para a tomada de decisao, Contabilidade por 

Responsabilidade, OS Relat6rios de Desempenho. Quanta a periodicidade nao existe 

uma regra. Ela deve atender as necessidades da entidade, portanto podem ser 

elaborados tantos relat6rios quantos forem necessaries. 

Embora a Contabilidade Financeira esteja dirigida essencialmente ao publico 

externo e a Contabilidade Gerencial ao publico interno, muitas vezes elas podem ser 

utilizadas por ambos. 

No caso das Organiza96es do T erceiro Setor que sao entidades privadas 

com fins publicos por uma questao de transpar€mcia ambos os relat6rios sao 

importantes. 

A seguir urn quadro comparative entre as caracteristicas das informa96es 

geradas pela Contabilidade Financeira e das informa¢es geradas pela 

Contabilidade Gerencial. 
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QUADRO 9- COMPARACAO ENTRE AS CARACTERiSTICAS DAS INFORMACOES 

DA CONTABILIDADE FINANCEIRA E DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

FA TOR CONTABIUDADE ANANCEIRA CONTABIUDADE GERENCIAL 

Usuarios dos relatorios Bdemos e lnternos lntemos 

Objetivos Reportar 0 deseJlllOOhO passado as lnformar decis5es intemas; feedback 
partes e:xtemas;contratos. e controle sobre deserrpenho 

operacional; contratos. 

Fonna dos Relatorios Balan90 Patrirrnnial, Dermnstrayao O"c;arrentos, Contabilidade par 
de Resultados, Dermsntrayao das Respansabilidade, Relat6rios de 
Qigens e Aplicay()es de Recursos e Deserrpenho, Relat6rios de Custo, 
Demosntrayao das M.Jtac;:Oe5 do relat6rios Especiais nao Rotineiros 
Patrirmnio Uquido. para facilitar a tormda de decisao. 

Frequencia dos Relat6rios Anual, trimestral e ocasionalrnente Q.Jando necessaria pela 
rrensal. adrrinistrac;:ao. 

Data Hst6rica, atrasada. Atual, orientada para o futuro. 
Custos ou Valores 1-ist6ricos {passados). Hst6ricos e esperados {pre\tstos). 
utilizados. 

Restr~Oes nas Regularrentada:dirigida par regras e Nenhurm restriyao. Sisterms e 
infonna~Oes fornecidas. principios fundarrentais da informac;:Oe5 deterrrinadas pela 

contabilidade e par autoridades adrrinistrac;:ao para satisfazer 
gowrnarrentais. necessidades estrategicas e 

operacionais. 

lipo de lnforma~o. Para rrensurayao financeira. ~nsurac;:ao ffsica e operacional dos 
processos, fomecedores, 
concorrentes. 

caracteristica da (l)jeti\a {sem ~es) ,auditawl, Mais suqetiva e sujeita a juizo de 

lnfonna~o confiawl, retevante, a tel'llJO, valor, wtida, retevante, acurada. 
precisa. 

Escopo. M.lito agregada; reporta toda a Desagregada; inforrna decisoes e 

eflllfesa. ay()es locais. 
NOTAS: Adaptado de ATKINSON {2000,p.38) e PADOVESE (2003,p.11). 

2.1.2 Relat6rios Gerenciais 

Como vimos na se<;ao anterior, relat6rios gerenciais sao documentos em 

que os dados levantados sao agrupados em forma de informa<;ao que servem para 

orientar a tomada de decisao ou informar aos stakeholders a capacidade da 

organiza9ao em gerir os recursos captados. 
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Os relat6rios gerenciais podem se apresentar sob a forma de: Or9<3mentos, 

Contabilidade par Responsabilidade, Relat6rios de Custos. 

2.1.2.1 Orgamentos 

Conforme ATKINSON (2000,p.465), or9<3mento e a "Expressao quantitativa 

das entradas e safdas de dinheiro para determinar se urn plano financeiro atingira as 

metas organizacionais." " ... e urn fenomeno de planejamento mas tambem serve 

como controle no comportamento .... fixando limites em relagao ao que pode ser gasto 

dentro de cada categoria de orgamento". 

JIAMBALVO (2001, p.2), afirma que orgamentos sao as pianos financeiros 

elaborados pelos contadores gerenciais. 

PADOVEZE (2003,p.189), cita PASSARELI4 ao afirmar que Or9<3mento 

" ..... nada mais e do que colocar na frente aquila que esta acontecendo hoje". 

Orgamento esta diretamente relacionado ao planejamento.O termo 

planejamento par sua vez, traz em si a ideia de futuridade; objetivos e metas a 

atingir e racionalidade na escolha do curso da agao. 

ATKINSON (2000,p.465), afirma que sem urn orgamento nao ha como saber 

quanta e onde o dinheiro esta sendo gasto. Os or9<3mentos sao tambem urn meio de 

comunicar as metas de curta prazo da organizagao para seus membros e de mostrar 

como as gerentes estao conduzindo as atividades. 

Para PADOVEZE (2003, p.189), o processo orgamentario deve permitir a 

participagao de toda a estrutura hierarquica com responsabilidade orgamentaria e o 

pont a fundamental do plano orgamentario e:"... 0 processo de estabelecer e 

coordenar objetivos de todas as areas de empresa, de forma que todos trabalhem 

sinergicamente ... " 

Conforme Jiambalvo (2001, p.198), 

4 PASSARELI, Joao.Or~amento como lnstrumento Gerencial. Cademo de Contabilidade, 

n.1,v 1, maio 1991. Departamento de contabilidade PUC/MG. 
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"os or{:arnentos sao Ut.eis no processo de planejarnento porque fornentarn a cornunicayao e 
a coordenayao. 0 desenvolvirnento de urn plano formal - ou seja, urn oryarnento- obriga os 
gerentes a considerar cuidadosarnente suas rnetas e objetivos e determinar rnaneiras de 
atingi-los". 

Os or9f3mentos podem mostrar problemas potenciais e evidenciar as formas 

de corrigi-los. 

Conforme ATKINSON (2000, p.58), a informa98o nao financeira sabre 

atividades em execu98o e crftica para melhoria dos processos internos e para a 

satisfagao dos clientes. Ou seja, sao muito importantes para a eficacia e eficiemcia 

da organizagao. 

Na Figura 1 , pode-se analisar o papel do orgamento no planejamento e 

controle das organizagoes. 

FIGURA 1 - PAPEL DO ORCAMENTO NO PLANEJAMENTO E CONTROLE. 

ldentificar os Objetiws Organizacionais e 
as Metas de Curto Prazo 

Desenwh.er a Estrategia de Longo Prazo e 
os Pianos de Curto Prazo 

Desenvolver o 0r{:arnento-mestre 

Mensurar e Avaliar o Realizado versus o 
Or ado 

Reavaliar Objetiws, Metas, Estrategia e 
Pianos 

FONTE: ATKINSON (2000,p.466). 

Planejarnento 

Controle 

Conforme PADOVEZE (2003, p.197), as passos para a preparagao do Plano 

Orgamentario devem ser: 

a) Estabelecer a missao e as objetivos da organizagao; 



50 

b) Estruturar as premissas ambientais ( ambiente externo - ambiente 

interno) e a partir destas determinar o fator limitante; 

c) Elaborar o or~mento a partir do fator limitante; 

d) Elaborar os outros or~mentos coordenando-os com o fator limitante e os 

objetivos da organiza9fto; 

e) Sintetizar todos os or~mentos ou partes para elaborar o or~mento 

mestre; 

f) Rever o or~mento mestre a luz dos objetivos da organiza9fto; 

g) Monitorar o resultado- previsto versus realizado; 

h) Tomar medidas para corrigir as variancias. 

Para PADOVEZE (2003, p.191), os prindpios gerais para a estrutura9flo do 

plano or~mentario sao: 

a) Orienta9fto par objetivos- para que sejam alcan~ados com eficiencia e 

eficacia; 

b) Envolvimento dos Gestores como forma de obter seu 

comprometimento; 

c) Comunica~ao Integral - para compatibilizar o sistema de informagoes, o 

processo de tomada de decisoes e a estrutura organizacional; 
1 

d) Expectativas Reallsticas - para que o sistema seja motivador; 

e) Reconhecimento de Esforgos Individual e de Grupos - deve ser 

instrumento de avalia9flo e desempenho. 

Conforme o mesmo autor, o or~mento obedece a estrutura informacional 

contabil do plano de contas ou do plano de departamentaliza9flo (Centro de Custos). 

As pe~s or~amentarias devem ser elaboradas para cada gestor que tenha sob sua 

responsabilidade custos ou receitas controlaveis. 

Para PADOVEZE (2003, p.192), os or~mentos podem ser elaborados a 

partir dos conceit as de Or~ menta de T endencias e Or~mento base Zero. 

Conforme o mesmo autor ha dais tipos de or~mento: estatico e flexivel. 

0 or~mento estatico ocorre quando a administra9flo do sistema nao permite 

altera~oes nas pe~s or~mentarias. Ou seja, o controle e central. 

0 orgamento flexlvel e o or~mento composto par urn conjunto de 

orgamentos que podem ser ajustados a qualquer nlvel de atividades. 
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Conforme JIAMBALVO (2002, p.200), o metoda do or9C3mento na base zero 

e 0 metoda de prepara<;ao de Or9C3mentos que no qual os valores sao or9C3dos 

no infcio de cada perfodo or9C3mentario. 

No metoda do or9C3mento de tendencias a prepara9aO dos Or9C3mentos inicia

se tendo como ponto de partida a quantia gasta do perfodo anterior. 

2.1.2.2 Relat6rios de Custos 

Conforme BRUNI e FAMA, (2004, p.238), os relat6rios de custos para 

decisao voltam-se especialmente para os custos que podem ser afetados pela 

tomada de decisao. 

Entre as diferentes formas de organizar as informac;Oes encontra-se a 

classifica<;ao de custos em evitaveis e inevitaveis. 

Os custos irrelevantes ou evitaveis sao gastos que podem ser eliminados 

total ou parcialmente face a escolha entre diferentes alternativas de decisao. 

Em urn ambiente competitivo, os relat6rios de custos fornecem aos gerentes 

informa96es precisas e relevantes sabre os custos efetivos praticados pela empresa. 

Essas informa96es sao importantes para 0 desenvolvimento de produtos/servi90S 

mais eficientes; sinalizar melhorias em qualidade, eficiencia e rapidez nas opera96es 

de produ<;ao; orientar a decisao sabre mix de produtos; escolher fornecedores 

alternativos e negociar com clientes pre90, especificac;Qes e qualidade. 

Os relat6rios de custos podem ser organizados em Sistemas de Custeio 

como o Custeio Baseado em Atividades (ABC); o processo de Melhoria Continua ou 

Empowerment de funcionarios na Gestao de Qualidade Total (TQM); ou Balanced 

Scorecard. 

Segundo ATKINSON (2000, p.53), "o custeio baseado em atividades (ABC), 

atribui primeiro os custos dos recursos as atividades executadas pela empresa. A 

seguir, esses custos sao atribufdos aos produtos, servi90s e clientes que se 

beneficiaram dessas atividades ou criaram sua demanda." Conforme o autor, 

inicialmente as empresas usam o custeio baseado em atividades para analisar os 

dados hist6ricos. As despesas operacionais mais recentes sao atribufdas aos 

produtos, servi9os e clientes atendidos no perfodo. As informa96es tornam-se entao 

a base para as a96es a serem realizadas no proximo periodo. As tomadas de 
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decisao incluem: modifica9ao de pre9os, mix de produtos e clientes; melhorar o 

relacionamento com fornecedores e clientes; aprimorar o desenho de produtos e 

servi9os; executar as atividades com eficiencia e eliminar atividades que nao criam 

valor. 

Conforme ATKINSON (2000, p.56), face a grande competi9ao global, o 

desempenho baseado em padroes hist6ricos nao faz sentido e muitas empresas 

estao adotando o processo de melhoria continua onde os colaboradores da linha de 

frente solucionam problemas e pesquisam maneiras de diminuir e eliminar 

desperdicios, sem autoriza98o explicita dos gerentes intermediarios. Dai o nome 

empowerment de funcionarios. Essa e a filosofia da Gestao da Qualidade Total 

(TOM): os funcionarios fazem parte do processo e como tal necessitam de 

informa96es gerenciais que os assistam em suas atividades de melhoria continua. 0 

compartilhamento das informa96es nao apenas operacionais mas tambem 

financeiras capacita os operadores a identificar as oportunidades para redu9ao de 

custos; estabelecer prioridades para melhorar os projetos; manter equilfbrio entre 

meios e alternativas para melhorar as opera96es; avaliar investimentos propostos 

para melhorar as opera96es e medir as consequencias de suas melhoria nas 

atividades. 

No Balanced Scorecard as informa96es sao organizadas de forma a 

mensurar os processos empresariais para esclarecer, comunicar e implementar a 

estrategia empresarial. 0 sistema retem as medidas financeiras hist6ricas porem 

acrescenta mais tres perspectivas: clientes, processos empresariais internos e 

aprendizagem e crescimento.Conforme ATKINSON, (2000, p.62), o Balanced 

Scorecard traduz a estrategia empresarial, em objetivos e medidas, por meio do 

conjunto equilibrado dessas quatro perspectivas. 

2.1.2.3 Contabilidade por Responsabilidade 

Conforme PADOVEZE, (2003, p.451 ), a Contabilidade por Responsabilidade 

ou Divisional e: " ... o conjunto de conceitos contabeis gerenciais que permit em a 

identifica98o, mensura98o, acumula98o, decisao e informa98o dos eventos 

economicos e atividades espedficas para cada urn dos gestores dentro da 

empresa." 



53 

A contabilidade por responsabilidade permite a avalia98o de desempenho de 

cada gestor responsavel por urn departamento identificado. Essa responsabilidade 

individual ou departamental de desempenhar certa fun9ao denomina-se 

accountability. 

Conforme CATELLI, (2001 , p.116), accountability refere-se a 

responsabilidade do gestor de prestar contas de seus atos e deve evidenciar como 

os gestores tern feito uso da autoridade que lhes foi delegada na administra98o de 

urn conjunto de recursos escassos que ficam a sua disposi98o, a fim de atender as 

expectativas com rela98o a seu trabalho. 

A accountability esta relacionada a avalia98o de desempenho do gestor 

sabre elementos e fatores que estao sob seu dominio. Entre os autores pesquisados 

e sensa comum que para a implanta98o do sistema e necessaria que os gestores 

tenham suas fun96es e responsabilidades claramente definidas; que tenham sido 

identificadas as variaveis controlaveis e nao controlaveis e que os gestores tenham 

participado do planejamento das atividades sob sua responsabilidade. 

0 desempenho e medido em rela98o aos resultados esperados de suas 

atividades operacionais dentro do contexte global da empresa. 

ATKINSON et al, (2000, p 37), afirma que as informa96es gerenciais 

contabeis servem para medir o desempenho economico de unidades operacionais 

descentralizadas como as unidades de neg6cio's, as divisoes e os departamentos. 

lnforma96es financeiras e nao financeiras sabre custos, qualidade e tempo 

exigido para executar atividades pode por sua vez ajudar os contadores gerenciais a 

desenvolver medidas e metas de desempenho que irao sinalizar o quao bern as 

atividades estao contribuindo para completar o conjunto do processo produtivo. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Para compreender como a Contabilidade Gerencial pode contribuir para que 

as entidades sem fins lucrativos de cunho social cumpram sua missao com eficiencia 

e eficacia, e necessaria de antemao conhecer nao apenas as peculiaridades dessas 

entidades, mas o universo em que se situam. Portanto, antes de abordar 

especificamente os aspectos contabeis sera realizada uma abordagem geral 

iniciando com conceitos basicos, par exemplo, do que e uma organiza<;ao, ate 

alcangarmos as peculiaridades do setor. 

3.1 CONTABILIDADE APLICADA AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

3. 1 .1 Aspectos Gerais 

ARAUJO (2005, p.46), ao abordar a contabilidade para o Terceiro Setor 

afirma: "Nao se pode conceber que uma organiza<;ao que utilize recursos escassos 

para a consecu<;ao de seus objetivos nao possua urn sistema contabil para proceder 

a gestao do patrimonio". 

DRUCKER (2002, p.147), em rela<;ao a gestao no Terceiro Setor afirma que 

"tambem as instituic;Qes nao lucrativas precisam de medi<;oes em algumas areas 

especfficas as suas missoes" e a seguir sabre o desempenho afirma: "precisa ser 

medido- ou ao menos julgado - alem de ser continuamente melhorado". 

BENiCIO (2006, p.1) aponta a importancia da contabilidade na 

demonstra<;ao das origens e aplicac;Qes dos recursos uma vez que quaisquer que 

sejam as suas fontes - publicas ou privadas - os fins nas organizac;Qes sem fins 

lucrativos sempre sao publicos e portanto de interesse da sociedade como urn todo. 

Conforme BENiCIO (2006,p.3), afirma que o sucesso de uma entidade," ... pode ser 

medido pela publica<;ao das informac;Qes contabeis, desta vez, nao na perspectiva 

de uma exigencia legal, mas sim de principia de transparencia que sera vital a sua 

sobrevivencia". 
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0 autor prossegue afirmando que a sustentabilidade implica nao apenas 

manter uma atividade que atenda a sua missao, mas em evidenciar essas atividades 

em forma de demonstrac;oes, da origem e da destina<;ao dos recursos recebidos. 

BENiCIO (2006, p.3), afirma que adotar uma pratica contabil que atenda a fatores 

como sistematiza<;ao, planejamento, relat6rios dinamicos, transparencia, exigencia 

legal podem ser obtida atraves do envolvimento da Contabilidade em todo sistema. 

Esse envolvimento deve andar passo a passo com todas as atividades 

planejadas. Deve envolver outras pessoas da organiza<;ao, pais nas entidades sem 

fins lucrativos financ;as sao responsabilidades compartilhadas desde a captac;ao de 

recursos ate a presta<;ao de contas. Tambem atraves da elabora<;ao de orc;amentos 

factiveis as atividades e atraves do agrupamento das despesas par centros de 

custos ou projetos especlficos para que as informac;oes se tornem claras e 

organizadas. 

BENiCIO (2000, p.37) salienta que informa<;Oes claras e bern organizadas 

influem diretamente na capta<;ao de recursos ao dizer: 

Uma instituiyao que nao tern uma contabilidade minimamente organizada, uma estrutura de 
custos bastante clara e projetos concretes de inteiVenyao social dificilmente obtera exito na 
atividade de captayao de recursos. Tanto as pessoas quanto as instituic;oes querem ter 
certeza de que seu dinheiro sera bern aplicado e nao querem ver seus recursos perdidos 
em burocracias intemas ou nao investidos nos projetos para os quais deram dinheiro. E 
precise que a comunidade confie na necessidade do trabalho realizado pela organizac;ao 
e saiba que o dinheiro ou bens doados a ela serao utilizados de forma eficiente, o mesmo 
ocorrendo com o trabalho voluntario. 

3.1. 1.1 Normas T ecnicas 

As Normas Brasileiras de Contabilidade que regem as Entidades sem Fins 

Lucrativos sao: 

NBC T 2.2 - Da Documenta<;ao Contabil; 

NBC T 2.5- Das Contas de Compensa<;ao; 

NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das 

Demonstra<;Oes Contabeis; 

NBC T 4 - Da Avaliac;ao Patrimonial; 

NBC T 6- Da Divulga<;ao das Oemonstrac;oes Contabeis. 

Em aspectos especificos obedecem a: 
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NBC T 10 -Aspectos Contabeis de Entidades Diversas5. 

NBC T 10.4 - Funday5es (Resolu98o CFC n° 837/99 de 22 de fevereiro de 

1999); 

NBC T 10.16- Entidades que recebem subvenc;oes, contribuic;oes, auxllios 

e doay5es (Resolu98o CFC n° 922/2001 de 13 de dezembro de 2001 ); 

NBC T 10.19 - Entidades sem finalidade de Iueras (Resolu98o CFC n° 

877100 de 18 de abril de 2000, alterada pela Resolu98o CFC n°926/2001, de 19 de 

dezembro de 2001 ). 

Como podemos observar e a NBC T 10.19 que melhor se aplica a 
associa98o civil sem fins lucrativos de cunho social, que sao o principal objeto de 

nossa pesquisa. 

Os livros legais obrigat6rios conforme Decreta N° 3000, de 26/03/1999, 

artigos 257, 258 e 259 sao: 

Livro de razao; 

Livro diario - que contera as mesmas informac;oes que o livro de razao. 

De acordo com as NBC T 10.19 (Anexo 4) as demonstray6es contabeis para 

as Organizac;oes sem Fins Lucrativos, determinadas pela NBC T 3, sao: Balanc;o 

Patrimonial, Demonstra98o de Resultado, Demonstra98o de Lueras e Prejulzos 

Acumulados, Demonstra98o das Mutay6es do Patrimonio Uquido e Demonstrac;ao 

das Origens e Aplicay5es dos Recursos, acompanhadas de notas explicativas das 

demonstrac;oes contabeis. 

E importante lembrar que o lanc;amento contabil, efetuado de forma correta e 

atendendo aos principios e normas expresses na legisla98o, valida (ou invalida) urn 

pagamento e/ou urn recebimento ocorrido na organiza98o. 

0 ordenamento das contas, das entidades sem fins lucrativos, em termos de 

estrutura segue as normas e praticas contabeis vigentes, ou seja, sao organizadas e 

classificadas de acordo com a Lei 6407/75, artigos 178 a 188 embora com algumas 

adaptac;oes principalmente em rela98o a nomenclatura. 

Assim, nas organizay5es sem fins lucrativos, o Patrimonio Uquido passa a 

ter a denomina98o de Patrimonio Social, a Demonstra98o de Resultados passa a ser 

chamada de Demonstra98o do Superavit ou Deficit do Exercicio e a Demonstra98o 

5 Ver Apendice 4. 
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do Patrimonio Uquido passa a ser a Demonstra98o das Muta96es do Patrimonio 

SociaL 

Devido ao estagio evolutivo da grande maioria das OTS no Brasil o 

profissional de contabilidade deve ter em mente que alem dos relat6rios informativos 

e das demonstra96es financeiras, provavelmente cabera a ele criar a cultura contabil 

da organiza98o. 

3.1.2 Contabilidade Aplicada 

0 Plano de Contas e a base de onde serao levantadas as informa96es para 

o preenchimento tanto dos relat6rios para os usuarios externos como para os 

usuarios internos. Portanto, o primeiro desafio para o contador sera elaborar o Plano 

de Contas da entidade. 

0 Plano de Contas e urn agrupamento de todas as contas que serao 

utilizadas pela Contabilidade e que servira de guia para os respectivos registros 

contabeis. 

As Organiza96es do T erceiro Setor tern peculiaridades pr6prias que exigirao 

algumas adapta96es no Plano de Contas. Essas peculiaridades envolvem 

basicamente os tipos e a forma de recursos utilizados mais os privilegios e 

obriga96es advindos de Utulos e qualifica96es como vimos anteriormente. Para que 

a contabilidade alcance a qualidade esperada fazer a correta classifica98o, 

avalia9ao e mensura98o das contas e fundamental. 

3.1.2.1 Classifica9ao e Registro dos Fatos Contabeis 

BENiCIO (2000, p.63), ao tratar dos elementos patrimoniais, faz uma 

correla98o entre os prindpios da Contabilidade e as Organiza96es do Terceiro Setor 

que pode facilitar sua classifica98o, avalia98o e mensura9ao. Afirma: 

Os princfpios fundamentais da contabilidade sao sete: 

I. da Entidade; 



II. da Continuidade; 

Ill. da Oportunidade; 

IV. do Registro pelo Valor Original; 

V. da Atualizayao Monetaria; 

VI. da Competencia; 

VII. da Prudencia. 
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Quando se atenta aos aspectos mais importantes de cada princfpio, pode-se estabelecer a 
seguinte correlayao e dizer que: 

I. o patrimOnio da organizayao a ela pertence; 

II. o patrimOnio da organizayao nao morre com ela; 

Ill. o patrimOnio da organizayao deve ser integrado a ela no ato de sua aquisiyao; 

IV. o patrimOnio da organizayao deve ser expresso pelo valor original de aquisiyao, em 
moeda corrente local; 

V. o patrimOnio da organizayao deve ser avaliado anualmente e a reavaliayao deve a 
ele ser incorporada; 

VI. as receitas e despesas da organizayao devem ser reconhecidas como tal, quando 
efetivamente se referir ao exercicio financeiro; e, 

VII. o valor patrimonial da organizayao deve ser atribufdo com prudencia, procurando 
atribuir urn valor menor, sempre que houver urn conflito ou uma duvida. 

Quanta a forma de registro dos fatos contabeis especificos do setor, estao 

organizadas abaixo indicayaes de TACHIZAWA (2004, p.188-191); ARAUJO (2005 

p. 73-88) e ZANLUKA (2006,p.15-23). 

3.1.2.1.1 Doa9oes, subven9oes e contribui9oes 

a) As receitas de doa96es, subven9oes, e contribui96es recebidas para 

aplica9ao especifica, mediante constitui98o ou nao de fundos, devem 

ser registradas em contas pr6prias segregadas das demais contas da 

entidade. 

b) As receitas de doa9oes, subvenyaes e contribui96es para custeio ou 

investimento devem ser registradas mediante documento habil, 

entendido como: contrato, recibo, nota fiscal, fatura ou demonstrative 

(planilha, rateio ou forma semelhante) que de suporte ao respective 

lan9amento contabil. 
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c) Doa«;oes, subven«;oes e contribui«;oes para custeio sao contabilizadas 

em contas de receita e s6 devem ser reconhecidas no recebimento 

efetivo. 

d) Deve-se especificar se a doa«;ao e incondicional ou condicional. Pelo 

princfpio do conservadorismo uma doayao condicionada deve ser 

registrada primeiramente em contas de compensayao e s6 quando se 

completarem as respectivas condiyees e que se fara a reversao do 

lanyamento efetuando-se o registro da respectiva receita. 

e) Quando a doayao vier sob forma de outros ativos nao destinados a 
custeio, a partida de registro devera ser efetuada observando a conta 

de apticayao dos recursos e a contrapartida diretamente no 

patrimonio social da entidade. 0 bern doado devera ser avaliado pelo 

seu valor de mercado, menos as despesas necessarias para coloca-lo 

em opera«;ao. 

f) Quando a doayao for decorrente de perdao de dfvida, o registro 

contabil devera ser registrado em conta de resuttado se for utilizado 

para custeio ou em conta do patrimonio social se for utilizado como 

investimento. 

3.1.2.1.2 Ativos de Renda 

Ativos de renda devem ser registrados no subgrupo investimentos, para 

evidenciar sua caracterizayao de ativos destinados a obtenyao de recursos futures. 

3.1.2.1.3 Recursos obtidos por Contratos, Convenios ou Termos de Parceria 

Recursos advindos de Contratos, Convenios ou T ermos de Parceria nao se 

caracterizam como uma receita, pais sua aplicayao e definida pelo proprio contrato, 

sendo uma obrigayao (passive) da entidade, devendo ser registrados em recursos 

de terceiros para execuyao de projetos. S6 constituira receita se houver algum tipo 

de remunerayao pela gestae do recurso. Estes recursos sao trabalhados com contas 

ativas e passivas. 
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3.1.2.1.4 Trabalho Voluntario 

Servivo voluntario deve ser classificado como receita pelo recebimento do 

servic;o e despesa pela execuyao do servi90 prestado pelo mesmo. Sugere-se que a 

fixayao do valor do servivo seja feita com base no valor -hora ou tabela de honorarios 

da correspondente atividade ou profissao. 

3.1.2.1.5 Gratuidades 

a) lmunidades e isenc;oes referentes a impastos, taxas e contribuic;oes 

federais devem ser contabilizadas como Beneficios Recebidos -

Gratuidade. Conforme OLAK e NASCIMENTO (2006, p.56), a 

contabilizac;ao evidenciara se a entidade devera ou nao gozar dos 

beneflcios concedidos pela legislayao pertinente. 

b) Servic;os concedidos pel as OTS como assistencia social ou balsas de 

estudo, deverao ser contabilizados como valores desembolsados e 

registrados como Beneflcios Concedidos - Gratuidade. 

c) Recebimento ou prestayao de servic;os nao pagos, apesar da NBC T 

10.19, determinar que devam ser evidenciadas apenas em Notas 

Explicativas ha consenso entre ARAUJO (2005, p. 73), OLAK e 

NASCIMENTO (2006, p.65) e ZANLUCA (2006 p.25); que por 

questoes de transparencia devem ser consideradas em contas 

especlficas6
. 

E muito comum que as entidades sem fins lucrativos se esqueyam de avaliar 

e contabilizar os custos envolvidos na captayao de recursos. No entanto, como 

veremos mais adiante eles sao representatives e importantes inclusive para avaliar 

as formas de captayao mais eficazes. Custos para captayao de recursos sao uma 

peculiaridade do setor e devem constar do Plano de Contas. 

A seguir, modelo de Plano de Contas elaborado por ZANLUCA (2006, 

Anexo ), para entidade de interesse social e que pode servir de para metro para 

6 Ver exemplo de Plano de Contas a p.68-79. 
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elaborac;ao de Plano de Contas proprio. No Anexo 3 Manual de Orientac;ao para 

elabora<;ao do Plano de Contas fomecido pelo Ministerio da Justic;a. 

Modelo do Plano de Contas - Entidade de Interesse Social 

0 modelo de plano de contas a seguir e aplicavel as entidades que atuam em interesses 
sociais (creches, instituic;Oes de assistencia social e assemelhadas) observando que se 
deve proceder as adaptac;oes necessarias, para que o mesmo satisfac;a as exigencias 
especificas de cada entidade. 

CODIGO/TJTULO DA CONTA 

1. Ativo 

1.1 Circulante 

1.1.1 Disponibilidades 

1.1.1.01 Caixa 

1.1.1.02 Bancos Conta Movimento - Recursos Livres 

1.1.1.03 Bancos Conta Movimento- Recursos de Terceiros 

1.1.1.04 Bancos Conta Movimento- Recursos com Restric;oes 

1.1.1.05 Aplicac;Oes Financeiras de Liquidez lmediata- Recursos Livres 

1.1 .'1.05 Aplicac;Oes Financeiras de Liquidez lmediata -Recursos de Terceiros 

1.1.1.07 Aplicac;Oes Financeiras de Liquidez lmediata - Recursos com Restric;oes 

1.1.2 Creditos a Receber 

1.1.2.01 Aplicac;oes Financeiras a Prazo 

1.1.2.02 Cheques a Depositar 

1.1.2.03 Mensalidades a Receber 

1.1.2.04 Atendimentos a Receber 

1.1.2.05 (-) Provisao para Devedores Duvidosos 

1.1.2.06 Remunerac;ao de Convenios a Receber 

1.1.2.07 Lucros e Dividendos a Receber 

1.1.2.08 Alugueis a Receber 

1.1.2.09 Creditos Tributanos a serem Compensados ou Ressarcidos 

1.1.2.1 0 Outros Valores a Receber 

1.1.3 Estoques 

1.1.3.01 Almoxarifado 

1.1.3.02 Materiais Doados a Distribuir 

1.1.3.03 Mercadorias e Produtos a Venda 



1.1.3.04 Mercadorias e Produtos para Distribuiyao 

1.1.3.05 Mercadorias e Produtos em Consignayao 

1.1.8 Adiantamentos e Gratuidades Condicionais 

1.1.8.01 Adiantamentos Salariais 

1.1.8.02 Adiantamentos do 13° Salario 

1.1.8.03 Adiantamento a Fornecedores 

1.1.8.04 Adiantamentos de Viagem 

1.1.8.05 Antecipa93o de Recursos em Projetos e Parcerias 

1.1.8.06 Gratuidades Condicionais 

1.1.9 Despesas do Exercicio Seguinte 

1.1.9.01 Assinaturas de Periodicos 

1.1.9.02 Seguros a Apropriar 

1.2 - Realizavel a Longo Prazo 

1.2.1 - Aplicac;;oes de Renda Fixa 

1.2.1.01 - Notas do Tesouro Nacional 

1.2.1.01 - Debentures 

1.2.2 - Depositos Judiciais 

1.2.2.01 - Depositos para Garantia de lnstancias 

1.3 Permanente 

1.3.1 - lnvestimentos 

1.3.1.01 - Ac;;oes de Renda 

1.3.1.02- lmoveis Locados 

1.3.2 lmobilizado 

1.3.2.01 Terrenos 

1.3.2.02 Edificac;;oes 

1.3.2.03 Construc;;Qes em Andamento 

1.3.2.04 lnstalac;;oes 

1.3.2.05 Veiculos 

1.3.2.06 Moveis e Utensilios 

1.3.2.07 Equipamentos de Comunicac;;ao e Informatica 

1.3.2.08 Maquinas e Equipamentos 

1.3.2.09 Benfeitorias em lmoveis de Terceiros 

1.3.2.99 (-) Depreciac;;Oes e Amortizac;;Qes Acumuladas 
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1.3.3 Diferido 

1.3.3.01 Despesas Pre-Operacionais 

1.3.3.99 (-) Amortizayao Acumulada 

2. Passivo + Patrimonio Social 

2.1 Circulante 

2.1.1 Obrigayoes com lnstituiyoes de Credito 

2.1.1.01 Emprestimos para Financiamento de Capital de Trabalho 

2.1.1.02 Parcela de Emprestimos transferida do Longo Prazo 

2.1.1.03 Creditos Rotativos 

2.1.1.04 Outras Operayoes de Credito 

2.1.1.05 Parcela de Outras Operayaes de Credito transferidas do Longo Prazo 

2.1.2 Vinculado ao fomecimento de Material e Serviyos 

2.1.2.01 Fomecedores 

2.1.2.02 Fretes a Pagar 

2.1.2.03 Contas a Pagar 

2.1.3 Vinculado a Consignayoes 

2.1.3.01 Previdencia Social 

2.1.3.02 lmposto de Renda na Fonte 

2.1.3.03 Sindical 

2.1.3.04 Pensao Alimenticia 

2.1.3.05 Convenios 

2.1.3.06 Consignayoes de Mercadorias e Produtos 

2.1.4 Vinculado a Obrigayoes Tributarias e Sociais 

2.1.4.01 Previdencia Social Patronal 

2.1.4.02 FGTS 

2.1.4.03 PIS/PASEP 

2.1.4.04 COFINS 

2.1.4.05 ICMS 

2.1.4.06 ISS 

2.1.4.06 lmpostos e Contribuiyoes- Renuncia Fiscal 

2.1.5 Obrigayaes com Empregados 

2.1.5.01 Salarios a Pagar 

2.1.5.02 Provisao para 13° Salano 

2.1.5.03 Provisao de Ferias 
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2.1.5.04 Provisao de Verbas Rescis6rias 

2.1.6 Recursos de Projetos 

2.1.6.01 Recursos de Entidade Publica Nacional 

2.1.6.02 (-) Recursos Aplicados de Entidade Publica Nacional 

2.1.6.03 Recursos de Entidade Privada Nacional 

2.1.6.04 (-) Recursos Aplicados de Entidade Privada Nacional 

2.1.6.05 Recursos de Entidade lntemacional 

2.1.6.06 (-) Recursos Aplicados de Entidade lntemacional 

2.1 . 7 Recursos Pendentes de Convenios e Contratos Encerrados 

2.1. 7.01 Recursos de Entidade Publica Nacional 

2.1.7.03 Recursosde Entidade Privada Nacional 

2.1.7.04 Recursos de Entidade lntemacional 

2.1.8 Doay()es e Auxilios a Aplicar 

2.1.8.01 Doa~oes Vinculadas ao Projeto de Moradias 

2.1.8.02 Doay()es Vinculadas a Bolsas de Estudo 

2.1.8.03 Doa~oes Vinculadas a Distribui~o de Materiais 

2.1.8.04 Auxllios Vinculados a Despesas de Capital 

2.1.8.99 (-) Doay()es e Auxllios Aplicados 

2.1.9 Outras Obriga~oes 

2.1.9.01 Emprestimos e Creditos de Terceiros 

2.1.9.02 Emprestimos e Creditos de Associados 

2.1 .1 0 Antecipa<;oes de Receita 

2.1.10.01 Recebimentos Antecipados 

2.2 Exigivel a Longo Prazo 

2.2.1 Obriga~oes com lnstitui~oes de Credito 

2.2.1.01 Emprestimos para Financiamento de Capital de Trabalho 

2.2.1.02 (-) Parcela de Emprestimos Exigivel a Curto Prazo 

2.2.1.03 Creditos Rotativos 

2.2.1 .04 Outras Operay()es de Credito 

2.2.1.05 (-) Parcela de Outras Opera~oes de Credito Exigivel a Curto Prazo 

2.2.2 Outras Obrigay()es de Longo Prazo 

2.3 Patrimonio Social 

64 



2.3.1 Fundo Patrimonial 

2.3.1.01 Fundo lnstitucional 

2.3.1.02 Fundos Especiais 

2.3.1.03 Doa<;oes e Subven<;oes 

2.3.2 Superavit ou Deficit Acumulado 

2.3.2.01 Superavit Acumulado 

2.3.2.02 Deficit Acumulado 

3. Custos e Despesas 

3.1 Recursos Humanos 

3.1.1 Remunerayao de Pessoal com Vinculo Empregaticio 

3.1.1. 01 Satarios 

3.1.1.02 Decimo Terceiro Salario 

3.1.1.03 Ferias 

3.1.1.04 Comissoes 

3.1.1.05 Ajuda de Gusto 

3.1.1.06 Diarias 

3.1.1.99 (-) Transferencia para Atividades 

3.1.2 Beneficios a Pessoal com Vinculo Empregaticio 

3.1.2.01 Vale Transporte 

3.1.2.02 Alimentayao 

3.1.2.03 Aperfeic;oamento Profissional 

3.1.2.99 (-) Transferencia para Atividades 

3.1.3 Encargos Sociais 

3.1.3.01 INSS 

3.1.3.02 FGTS 

3.1.3.03 PIS/PASEP 

3.1.3.99 (-) Transferencia para Atividades 

3.1.3 Remunerac;oes de Pessoal sem VInculo Empregaticio 

3.1.3.01 Bolsa de Estagiario 

3.1.3.02 Honorarios Profissionais 

3.1.3.03 Previdencia Social 

3.1.3.04 lndenizac;ao de Gastos de Trabalho Voluntario 

3.2 Despesas Administrativas 

3.2.1 Ocupayao de lnfra-Estrutura 

3.2.1.01 Conserva<;ao de lm6veis 

3.2.1.02 Conservayao de Equipamentos 
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3.2.1.03 Conservayao de lnstalaV{les 

3.2.2 Servi<;os de Comunica<;ao 

3.2.2.01 Loca<;ao de Equipamentos de Comunica<;ao 

3.2.2.02 Internet 

3.2.2.03 Telefones e Correios 

3.2.3 Apoio Administrativo 

3.2.3.01 Alugueis 

3.2.3.02 Condominia 

3.2.3.03 Energia Eh§trica 

3.2.3.05 Material de Limpeza 

3.2.3.06 Material de Escrit6rio 

3.2.3.07 Manuten<;ao 

3.2.3.08 Agua 

3.2.3.09 Despesas de Veiculos 

3.2.3.1 0 Viagens e Estadas 

3.2.3.11 Tarifas Bancarias 

3.2.4 Folha de Pagamento 

3.2.4.01 Remunera<;oes 

3.2.4.02 Beneflcios 

3.2.4.03 Encargos Sociais e Trabalhistas 

3.2.5 Captayao de Recursos 

3.2.5.01 Publicidade lnstitucional 

3.2.5.02 Comissoes sobre Capta<;ao 

3.2.9 Despesas Financeiras 

3.2.9.01 Juros e Descontos Concedidos 

3.2.9.02 Comissoes e Encargos Financeiros 

3.2.9.03 Multas por Atrasos de Pagamentos 

3.3 Atividade Educacional 

3.3.1 Atendimento a Crian<;a 

3.3.1.01 Despesas de Pessoal 

3.3.1.02 Alimenta<;ao 

3.3.1.03 Transporte 

3.3.1.04 Materiais 

3.3.1.05 Medicamentos 

3.3.1.06 Assistencia Medica e Odontol6gica 
I 

3.3.2 Atendimento ao Adolescente 

3.3.3 Atendimento ao ldoso 
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3.3.4 Atendimento ao Deficiente 

3.4 AssistEmcia Social 

3.4.1 Atendimento a Crianga 

3.4.2 Atendimento ao Adolescente 

3.4.3 Atendimento ao ldoso 

3.4.4 Atendimento ao Deficiente 

3.5 Atividade Esportiva 

3.5.1 Atendimento a Crianya 

3.5.2 Atendimento ao Adolescente 

3.5.3 Atendimento ao ldoso 

3.5.4 Atendimento ao Deficiente 

3.6 Assistencia de Saude 

3.6.1 Atendimento a Crianga 

3.6.2 Atendimento ao Adolescente 

3.6.3 Atendimento ao ldoso 

3.6.4 Atendimento ao Deficiente 

3.7 Proteyao Ambiental 

3.7.1 Preservagao de Florestas 

3.7.2 Preservayao de Recursos Hldricos 

3.8 Custos e Despesas Gerais 

3.8.1 Depreciayees 

3.8.1.01 Depreciayao de Bens lm6veis 

3.8.1.02 Depreciagao de Maquinas e Equipamentos 

3.8.1.99 (-) Transferencias para Atividades 

3.8.2 Despesas Tributarias 

3.8.2.01 lmpostos, Taxas e Contribuiyees Federais 

3.8.2.02 lmpostos, Taxas e Contribuiyees Estaduais 

3.8.2.03 lmpostos, Taxas e Contribuigoes Municipais 

3.8.2.99 (-) Transferencias para Atividades 

3.8.3 Despesas com Velculos 

3.8.3.01 Seguros- Velculos 

3.8.3.02 Combustiveis e Lubrificantes 

3.8.3.03 Folha de Pagamento- Motoristas 

3.8.3.04 Manutengao de Velculos 
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3.8.3.05 Depreciayaes - Vefculos 

3.8.3.99 (-) Transferencias para Atividades 

3.8.4 Infra Estrutura Comum 

3.8.4.01 Manutenyao de lm6veis 

3.8.4.02 Luz 

3.8.4.03 Agua 

3.8.4.04 Telefone 

3.8.4.05 Tarifas Bancarias 

3.8.4.06 Auditoria Extema 

3.8.4.99 (-) Transferencias para Atividades 

3.8.5 Provisoes 

3.8.5.01 Provisao para Devedores Duvidosos- Mensalidades 

3.8.5.02 Provisao para Devedores Duvidosos- Outros Cn§ditos 

3.9.1 Contrapartida de Convenios e Contratos 

3.9.1.01 Pessoal, Encargos e Beneffcios 

3.9.1.02 Material de Uso e Consumo 

3.9.1.03 Publicidade 

3.9.1.04 Servi~;os 

3.10 Projetos 

3.1 0.1 Reciclagem 

3.10.1.01 Aluguel de Galpao 

3.10.1.02 Materiais 

3.1 0.1.03 Fretes 

3.10.1.04 Divulga~;ao Especffica 

3.10.1.98 Alocayao de Recursos lndiretos 

3.1 0.2 Primeiro Emprego 

3.1 0.2. 01 Material de Expediente 

3.1 0.2.02 Alimentayao 

3.1 0.2.03 Transporte 

3.10.2.04 Divulga~;ao Especifica 

3.1 0.2.98 Alocayao de Recursos lndiretos 

3.10.3 Despesas Nao Reembolsaveis com Projetos 

3.10.1.01 Projeto Educayao Ambiental 

3.10.1.02 Projeto Amigos da lnfancia 

3.11 Despesas Extraordim1rias 

3.11.1 Perda na Baixa de Bens e Direitos do Ativo Permanente 
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3.11.1.01 Venda de Bens e Direitos do Ativo Perrnanente 

3.11.1.02 (-) Custo das Baixas do Ativo Perrnanente 

3.11.2 lndeniza<;oes e Multas 

3.11.2.01 lndeniza<;aes Trabalhistas 

3.11.2.02 Multas 

3.12 IRPJ e CSLL sobre Superavit 

3.12.01 IRPJ 

3.12.02 CSLL 

4. Receitas 

4.1 Receitas Ordinarias 

4.1.1 Receitas de Custeio 

4.1.1.01 Doa<;Qes lncondicionais 

4.1.1.02 Doa<;oes Condicionais 

4.1.1.03 Subven<;aes, Contribui<;Oes e Auxflios 

4.1.1.04 Taxas de Administra<;ao 

4.1.1.05 Mensalidades 

4.1.1.06 Vendas de Bens e Servic;os 

4.1.1.07 (-) Custo das Vendas de Bens e Servi<;os 

4.1.1.08 (-) Oespesas Tributarias das Vendas 

4.1.2 Receitas de Atividade Educacional 

4.1.2.01 Atendimento a Crian<;a 

4.1.2.02 Atendimento ao Adolescente 

4.1.2.03 Atendimento ao ldoso 

4.1.2.04 Atendimento ao Deficiente 

4.1.3 Receitas de Assistencia Social 

4.1.3.01 Atendimento a Crian<;a 

4.1.3.02 Atendimento ao Adolescente 

4.1.3.03 Atendimento ao ldoso 

4.1.3.04 Atendimento ao Deficiente 

4.1.4 Receitas de Atividade Esportiva 

4.1.4.01 Atendimento a Crian<;a 

4.1.4.02 Atendimento ao Adolescente 

4.1.4.03 Atendimento ao ldoso 

4.1.4.04 Atendimento ao Deficiente 

4.1.5 Receitas de Assistencia de Saude 

4.1.5.01 Atendimento a Crian<;a 

4.1.5.02 Atendimento ao Adolescente 
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4.1.5.03 Atendimento ao ldoso 

4.1.5.04 Atendimento ao Deficiente 

4.1.6 Receitas de Proteyao Ambiental 

4.1.6.01 PreseNayao de Florestas 

4.1.6.02 PreseNayao de Recursos Hidricos 

4.2 Receitas Financeiras 

4.2.1 Rendas de Aplicayoes 

4.2.1.01 Rendimentos de Fundos de lnvestimentos Financeiros 

4.2.1.02 Rendimentos de Titulos de Renda Fixa 

4.2.1.03 (-) lmposto de Renda sobre Rendimentos de Aplicay()es 

4.2.2 Juros e Descontos Recebidos 

4.2.2.01 Juros de Mora Recebidos 

4.2.2.02 Descontos Obtidos 

4.3 Receitas de lnvestimentos 

4.3.1 lnvestimentos e Valores Mobiliarios 

4.3.1.01 Lucros Recebidos 

4.3.1.02 Dividendos Recebidos 

4.3.1.03 Participay()es em Debentures e Partes Beneficiarias 

4.3.2 Outros lnvestimentos 

4.3.1.02 Renda de Alugueis 

4.3.1.03 Direitos Autorais 

4.3.1.04 Royalties e Patentes 

4.3.1.05 Rendas da Ex:plorayao de Marca lnstitucional 

4.4 Outras Receitas 

4.4.1 Recuperagoes 

4.4.1.01 Reversao da Provisao para Devedores Duvidosos 

4.4.1.02 Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas 

4.9 Receitas Extraordinarias 

4.9.1 Ganho na Baixa de Bens do Ativo Permanente 

4.9.01 Venda de Bens do Ativo Permanente 

4.9.02 (-)Gusto da Venda de Bens do Ativo Permanente 

5 Variay()es Patrimoniais 

5.1 Beneficios Obtidos- Gratuidade 

5.1.1 Obtengao de Renuncia Fiscal 
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5.1.1.01 Impastos Taxas e Contribuiy()es Federais 

5.1.1.02 Impastos Taxas e Contribuiy()es Estaduais 

5.1.1.03 Impastos Taxas e Contribuiy()es Municipais 

5.1.2 Obtenyao de Servi<;os Votuntarios 

5.1.2.02 Educa<;iio 

5.1.2.03 Assistencia Social 

5.1.2.04 Esporte 

5.1.2.05 Assistencia a Saude 

5.1.2.06 Preservayao Ambiental 

5.2 Beneficios Concedidos- Gratuidade 

5.2.1 Beneffcio Integral 

5.2.1.02 Educayao 

5.2.1.03 Assistencia Social 

5.2.1.04 Esporte 

5.2.1.05 Assistencia a Saude 

5.2.1.06 Preserva<;iio Ambiental 

5.2.1.07 Cultura 

5.2.2 Beneficio Proporcional 

5.2.2.02 Educa<;iio 

5.2.2.03 Assistencia Social 

5.2.2.04 Esporte 

5.2.2.05 Assistencia a Saude 

5.2.2.06 Preservayao Ambiental 

6 Encerramento do Exercfcio 

6.1 Apura<;iio do Resultado 

6.1.1 Superavit do Exerclcio 

6.1.1.01 Transferencias de Contas de Resultado 

6.1.2 Deficit do Exercfcio 

6.1.2.01 Transferencias de Contas de Resultado 

7. Contas de Compensayao 

7.1 Contas de Compensa<;iio Ativas 

7.1 .1 Obriga<;oes Vinculadas 

7 .1.1.01 Obras e Edificay()es a Executar 

7.1.1.02 Projetos 

7 .1.1.03 Subvenyao Municipal - Destinayao de Recursos Humanos 
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7 .1.1.04 Subven<;ao Estadual - Destina<;ao de Recursos Humanos 

7 .1.1.05 Subven<;ao Federal - Destina<;ao de Recursos Humanos 

7 .1.1.06 Subven<;ao Municipal - Projetos 

7 .1.1.07 Subven<;ao Estadual - Projetos 

7 .1.1 . 08 Subven<;ao Federal - Projetos 

7 .1.2 Utiliza<;ao de Bens e Servi<;os 

7.1.2.01 Bens sob Condicionalidades 

7 .1.2.02 Servi<;os sob Condicionalidades 

7.2 Contas de Compensa<;ao Passivas 

7.2.1 Obriga9()es a Cumprir 

7 .2.1.01 Compromissos de Obras e Edifica9()es 

7.2.1.02 Projetos Compromissados 

7.2.1.03 Subven<;ao Municipal a Destinar- Recursos Humanos 

7 .2.1.04 Subven<;ao Estadual a Destinar- Recursos Humanos 

7 .2.1.05 Subven<;ao Federal a Destinar- Recursos Humanos 

7.2.1.06 Subven<;ao Municipal- Projetos 

7 .2.1.07 Subven<;ao Estadual - Projetos 

7.2.1.08 Subven<;ao Federal- Projetos 

7.2.2 Bens e Servi<;os a Utilizar 

7.2.2.01 Condi9()es de Uso- Bens 

7.2.2.02 Condi9()es de Uso- Servi<;os 
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No entanto, cada organiza98o deve elaborar o Plano de Contas tendo em 

vista suas caracterfsticas pr6prias, adequando-o as peculiaridades de opera¢es e 

necessidades dos usuarios intemos e externos em termos de informa98o. 

3.1.2.2 Demonstra¢es Contabeis 

Com base em urn Plano de Contas bern elaborado realizar as demais 

demonstrac;:oes contabeis sera uma tarefa mais amena. 

Analisaremos a seguir as Demonstrac;:oes Contabeis obrigat6rias para as 

Entidades sem Fins Lucrativos: Balanc;:o Patrimonial, Demonstra98o do Superavit ou 

Deficit do Exercfcio, Demonstra98o das Mutac;:oes do Patrimonio Uquido do 

Exerclcio e Demonstra98o das origens e Aplicac;:oes de Recursos. 
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3.1 .2.2.1 Balanyo Patrimonial 

0 Balan<;o Patrimonial e a "fotografia" da organiza<;ao e conforme 

IUDiCIBUS, MARTINS e GELBCKE( 2006,p.) " ... tern por finalidade apresentar a 

posi<;ao financeira e patrimonial da organiza<;ao em determinada data, 

representando, portanto, uma posi<;ao estatica." 

A estrutura patrimonial e a mesma definida pela legisla<;ao societaria, porem 

sao necessarias algumas adapta<;oes. 

As adapta<;oes necessarias nas contas patrimoniais se referem nao apenas 

a nomenclatura. A forma de constituiyao tambem e diferente, pais farao parte 

doa<;oes, subven<;oes mais superavits ou deficits (resultados), acumulados em 

perlodos anteriores. 

Comeyando pela conta Capital Social, as organiza<;oes sem fins lucrativos 

nao tern capitais, portanto a conta Capital Social nao pode existir. ZANLUCA 

(2006, p.) sugere a criayao de dais subgrupos na conta Patrimonio Social como 

forma de organizar os elementos que a constituem: 

1) Conta Fundo Patrimonial Social e; 

2) Conta Superavit ou Deficit. 

QUADRO 10- PATRIMONIO SOCIAL LiOUIDO 

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 
Fundo Patrimonial Social 

Fundo lnstitucional Onvestimento inicial dos fundadores) 
Fundos Especiais (determinados pelo estatuto, para aplica<;ao especffica) 
Doa<;oes e Subven<;oes (arrecadadas para constitui~ao da entidade) 

Superavit ou Deficit 
Superavits (Deficits) Acumulados 
Superavits (Deficits) do Exercicio 

NOT AS: ADAPT ADO DE OLAK E NASCIMENTO 

OLAK e NASCIMENTO (2006, p.73), sugerem os seguintes criterios para a 

avalia<;ao dos elementos patrimoniais das organiza<;oes sem fins lucrativos: 
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avaliac;ao a valores de salda s6 deve ocorrer em casos de venda, ordenada ou nao, 
de ativos, pelo valor Hquido de realiza«;ao; 

as doayaes ativadas de materiais e outros bens permanentes devem ser avaliadas 
a prec;o de mercado a data do recebimento, por peritos legalmente habilitados; 

o custo hist6rico de aquisi~o ou constru~o deve ser corrigido, quando for o caso, 
pelas variac;oes do poder aquisitivo da moeda; 

deve-se reconhecer a deprecia«;ao dos bens sujeitos ao desgaste ffsico por uso, 
a~o da natureza ou, ainda por obsolescencia, de acordo com a vida util economica 
estimada para os mesmos; 

havendo significativas distoryaes entre o custo hist6rico corrigido e o prec;o de 
mercado, deve-se proceder a uma reavalia~o do patrimonio (total ou parcial) nos 
mesmos moldes recomendados para as empresas, atraves de laudos; 

independentemente do criterio de avalia«;ao utilizado, este deve ser divulgado em 
notas explicativas as Demonstrayaes Contabeis. 

A seguir exemplo de Balanc;o Patrimonial 
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QUADRO 11 - BALANCO PATRIMONIAL- ASSOCIACAO LAR SOCIAL 

BALAN<;O PATRIMONIAL- Associa~;ao Lar Social- CNPJ 80.087.000/0001-59 
ATIVO R$ 31/12/2003 31/12/2002 

CmCULANTE 48.000,00 35.450,00 

Disponibilidades 14.550,00 10.250,00 

Caixa 1.000,00 500,00 

Bancos Conta Movimento - Recursos Livres 1.800,00 1.500,00 

Bancos Conta Movirnento- Recursos de Terceiros 750,00 400,00 
Bancos Conta Movirnento - Recursos com Restriyoes 600,00 650,00 

Aplica~;oes Financeiras Liq. Imediata- Recursos Livres 5.000,00 4.000,00 
Aplicayoes Financeiras liq. Imediata- Recursos de Terceiros 2.500,00 1.500,00 

Aplicayoes Financeiras liq. Imediata- Recursos com Restriyoes 2.900,00 1.700,00 

Creditos a Receber 24.450,00 18.000,00 

Aplicayoes Financeiras a Praw 18.200,00 15.000,00 
Cheques a Depositar 2.000,00 1.000,00 

Mensalidades a Receber 3.500,00 1.500,00 
Atendimentos a Receber 1.000,00 1.200,00 

(-) Provisao para Devedores Duvidosos (1.750,00) (1.600,00) 

Creditos Tributarios 1.500,00 900,00 
Estoques 5.000,00 3.700,00 

Almoxarifado 1.800,00 2.200,00 

Materiais Doados a Distribuir 1.700,00 500,00 

Mercadorias e Produtos a Venda 1.500,00 1.000,00 
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais 4.000,00 3.500,00 

Adiantamentos Salariais 1.500,00 1.200,00 

Antecipayao de Recursos emProjetos 1.300,00 1.500,00 

Gratuidades Condicionais 1.200,00 800,00 

PERMANENTE 52.000,00 53.800,00 

Investimentos 18.000,00 18.000,00 

Imobilizado 30.000,00 28.000,00 

r- )Dep_reciayao Acumulada (6.000,00' (5.000,00' 

Diferido 14.000,00 14.000,00 

(-)Amortizayao Acumulada (4.000,00) (1.200,00) 

TOTAL DO ATIVO 100.000,00 89.250,00 
PASSIVO R$ 31/12/2003 31/12/2002 

CmCULANTE 37.250,00 31.050,00 

Obriga~oes com Institui~oes de Credito 3.000,00 2.650,00 

Financiamentos do Imobilizado 2.500,00 1.750,00 

Emprestimos para Capital de Trabalho 500,00 900,00 
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!Fornecimento de Material e Servi~os 3.600,00 3.150,00 
IFomecedores 3.000,00 2.700,00 

ffretes a Pagar 600,00 450,00 

Consigna~oes 3.050,00 3.050,00 

IPrevidencia Social 1.400,00 1.200,00 

IImposto de Renda na Fonte 200,00 150,00 
Sindical 150,00 100,00 

[pensao Alirnenticia 300,00 250,00 

Convenios 700,00 900,00 

Outras Consignavoes 300,00 450,00 

Obriga~oes Tribubirias 2.600,00 2.300,00 
Previdencia Social Patronal 1.400,00 1.250,00 
PIS/PASEP 600,00 550,00 

Impostos e Contribuivoes - Renimcia Fiscal 600,00 500,00 

Obriga~oes com Empregados 14.500,00 13.100,00 

Salarios a Pagar 12.000,00 11.000,00 

IProvisao para Ferias 2.500,00 2.100,00 

IRecursos de Pro.ietos 6.000,00 3.500,00 

IRecursos de Entidades 8.000,00 7.000,00 

(-) Recursos Aplicados (3.000,00 (4.500,00 

IRecursos Pendentes de Convenios Encerrados 1.000,00 1.000,00 

!Antecipa~oes de Receita 1.900,00 1.000,00 

IRecebirnentos Antecipados 1.900,00 1.000,00 

\EXIGivEL A LONGO PRAW 3.000,00 4.700,00 

IFinanciamentos do Imobilizado 3.000,00 4.700,00 

PATRIMONIO SOCIAL 59.750,00 53.500,00 

Fundo Patrimonial 56.000,00 46.500,00 

IFundo Institucional 47.000,00 40.000,00 

IFundos Especiais 7.000,00 5.000,00 

1Doav5es e Subvenvoes 2.000,00 1.500,00 

Superavit ou Deficit Acumulados 3.750,00 7.000,00 

Supenivit Acumulado 3.750,00 7.000,00 

TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL 100.000,00 89.250,00 

FONTE:ZANLUCA (2006,p.87). 
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3.1.2.2.2 Demonstra98o do Superavit ou Deficit do Exerdcio (DSDE) 

0 fato de ser qualificada como uma entidade sem fins lucrativos nao significa 

que ela nao possa ser geradora de excedentes advindos de sua produ9ao. Significa 

apenas que esse excedente nao pode ser distribuido entre seus membros. Como as 

Organizac;(Oes do Terceiro Setor nao tern por finalidade o Iuera, as Demonstrac;(Oes 

de Superavit ou Deficit do Exercicio, mais do que cumprir as exigencias legais tern a 

finalidade de do ponto de vista extemo avaliar as ac;(Oes dos gestores na 

administra98o (receitas versus despesas realizadas nas atividades da entidade) e do 

ponto de vista interno, orientar a gestao da entidade, por exemplo, para saber qual 

das atividades desenvolvida exigira mais ou menos recursos no proximo perfodo ou 

se houve a devida eficiencia na aplica98o dos recursos. 

Conforme OLAK e NASCIMENTO (2006,p.74), se acaso a entidade 

comercializar produ98o propria ou de terceiros ou prestar servi90s devera separar as 

receitas obtidas pelo comercio das demais receitas e a pi icar sabre estes os criterios 

de reconhecimento das receitas e custos/ despesas pelo Regime de Competencia. 

Nas Demonstrac;(Oes de Superavit ou Deficit das Atividades deverao estar 

contabilizadas tambem as receitas e despesas financeiras; as deprecia96es, 

exaustao e amortiza96es e os custos da capta98o de recursos. 

A seguir exemplo de Demonstra98o de Resultados de uma ESFL. 
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QUADRO 12 - EXEMPLO DE DEMONSTRA<;AO DO SUPERP.VIT DO EXERCJCIO 

Da10NS1RA<;AO DO SUPERA VIT DO EXERdao 

EmR$ 2003 2002 
RECEITAS ORDINAmAs NAO VJNCULADAS 42.384,21 35.600,00 

ll>~s 1.800,00 2.100,00 
I.ncros e Dividendos Recebidos 2.500,00 1.900,00 

Subve~s e Contribui~s 
Taxas de Administr3¥ao 

Memalidades 
Vendas de Bens e Serviyos 

CUSIDS E DESPESAS GERAIS NAO VINCULADOS 

Despesas Administrativas ·· 

Custo das Vendas de Bens e Serviyos 
Despesas Tributarias das Vendas 

SUPERA VIT OU DEHOT ORDINAm:O NAO VINCUIADO 

ATIVIDADES ORDlNAru:As VJNCUIADAS 
Super.ivit ou Deficit de Atividade Social 

Receitas de Atividades de Assisrencia Social 

Despesas de Atividades de Assisrencia Social 
Super.ivit ou Deficit de Atividade Educacional 

Receitas de Atividades Educacionais 
Despesas de Atividades Educacionais 

SUPERA VIT A1lVIDADES ORDINAmAs VINCULADAS 

Receita Financeira 

Despesas Financeiras 

RESULTAOO FINANCEIRO 

Beneficios Obtidos - Gratuidade 

Beneficios Concedidos - Gratuidade 

VARIA~OES PATRIMONIAIS IiQUIDAS 

Receitas m Venda do hmbilizado 

Custo das Vendas do hrobilizado 
RECEITAS- DESPESAS EXIRAORDINAmAs 

nmm ou SUPERA vrr ANIES nos 1RIBums 
IRPJ e CSIL sobre o Supenivit do Exercicio 

SUPERAvrriiQUIDOOOEXERdao 

FONTE:ZANLUCA (2006,p.95). 

4.500,00 2.500,00 
2.500, 00 1. 700,00 

16.084,21 14.900,00 
15.000,00 12.500,00 

(31.400,00) (26.925,00) 

(22.450,00) (19.450,00) 

(8.500,00) (7.100,00) 
( 450,00) (375,00) 

10.984,21 8.675,00 

(2.000,00) 1.500,00 

37.000,00 29.000,00 

(39.000,00) (27.500,00) 
5.000,00 4.500,00 

18.000,00 16.000,00 

(13.000,00) (11.500,00) 

3.000,00 

2.100,00 

1.250,00 

6.000,00 

2.300,00 

1.490,00 
850,00 810,00 

15.000,00 16.000,00 
(25.000,00) (22.274,47) 

(10.000,00) ( 6.274,47) 

1.700,00 

(1.600,00) 
100,00 

4.934,21 9.210,53 

(1.184,21) (2.210,53) 

3.750,00 7.000,00 
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3.1.2.2.3 Demonstra9flo de Muta96es do Patrim6nio Uquido Social 

A Demonstra9flo de Muta96es do Patrim6nio Uquido Social servira para 

explicar como e por que as diversas contas do patrim6nio liquido modificaram-se 

durante o periodo 

3.1.2.2.4 Demonstra9flo das Origens e Aplica9fio de Recursos (DOAR) 

A Demonstra9flo das Origens e Aplica~o de Recursos (DOAR) conforme 

OLAK e NASCIMENTO (2006, p.77), e util para evidenciar de onde vieram as 

recursos e onde foram aplicados. 

3.1.2.2.5 Notas Explicativas 

As notas explicativas tern por objetivo explicar os pnnctpais criterios 

contabeis e esclarecer algumas opera96es realizadas pela organiza9ao e que 

refletiram monetariamente nas demonstra¢es. 

OLAK e NASCIMENTO (2006,p.80), sugerem que alem das recomenda96es 

da NBC T1 0.19 as notas explicativas contenham: 

a) uma explica~o sobre seus objetivos e sobre sua condi~o de nao visar lucros; 

b) critenos de reconhecimento das Receitas e Despesas; 

c) divulga~o das doavoes recebidas, sua natureza, politica de registro contabil e 
valores; 

d) divulga~o das receitas de subven~o, aplica~o dos recursos e valores envolvidos; 

e) cria<;ao de fundos e situa~o dos ja existentes; e 

f) divulga<;ao do status da organiza~o em rela~o a legisla~o do lmposto de Renda. 

3.1.2.2.6 Regime de Competencia 

OLAK e NASCIMENTO (2006,p.61 ), afirmam que ha muitas duvidas quanta 

a aplicabilidade do Regime de Competencia as ESFL Embora essas entidades 
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tenham que seguir as Normas e Princfpios da Contabilidade, conforme ZANLUKA 

(2006,p.27), muitos Convemios por forc;a contratual exigem que se preste contas pelo 

Regime de Caixa, ou seja, somente quando a despesa e paga e que ela ira compor 

a prestagao. 0 autor afirma que 

... uma coisa e a prestayao de contas e outra e a contabilizayao. A contabilidade nao podera, 
pelos principios e normas deixar de registrar custos e despesas mesmo aqueles que nao 
foram pagos, alocando as despesas corretamente a cada projeto, o que tara com que nem 
sempre o montante da prestayao de contas "bata" com a contabilidade. Se nao houver 
como conciliar as duas exigencias, o excesso de despesas sera a encargo da entidade, que 
devera ser transferido a contas especificas. 

3.1.2.3 Relat6rios Gerenciais 

lncluindo as particularidades do setor todos OS instrumentos uteis para 

empresas privadas e empresas publicas tambem o serao para as organizac;oes sem 

fins lucrativos, portanto a elaborayao de relat6rios gerenciais deve ser pratica 

corrente. E atraves destes que se pode visualizar o caminho percorrido e a percorrer 

pela organizac;ao. 

No caso das entidades sem fins lucrativos que necessitam recursos privados 

ou publicos para realizar suas atividades a apresentagao desses relat6rios tambem 

perante o publico externo as vezes sao pre-requisite obrigat6rio, as vezes 

representam a transparencia necessaria para receber o apoio da comunidade. 

ARAUJO (2005, p.48), afirma que para serem considerados uteis os 

relat6rios financeiros das entidades devem: 

prover informavoes que sejam indicativas da capacidade de continuar prestando os 
servivos a que as entidades se propoe; 
fornecer informavoes sobre o ambiente, a natureza da atividade e outros assuntos 
que se relacionem; 
informar acerca do trabalho de seus gestores e da sua capacidade de bern gerir os 
recursos postos a sua disposiyao, ja que nao existe o indicativo de lucratividade; 
evidenciar o fluxo de recursos postos a sua disposiyao, visando a sua continuidade 
e capacidade de cumprir com suas obrigavoes; 
informar sobre as realizavoes da entidade como meio de medir a eficiencia de seus 
gestores, posto que os investidores, nao sendo beneficiarios dos servivos e 
produtos por ela colocados, nao os conhecem a fundo, exceto se por relat6rios 
financeiros; 
incluir nos demonstrativos as tecnicas de apurayao a alocayao dos custos de 
servivos e como os recursos sao distribufdos aos mais diversos programas e 
servivos postos a disposiyao; 



81 

informar como as entidades utilizam os recursos e de onde os mesmos provem, e 
como isso afeta sua liquidez; 
incluir interpretay()es e explicay()es que auxiliem no entendimento dessas 
informay()es, principalmente no que se refere a organizac;;ao e suas realizay()es, 
identificando certas transa{:oes, eventos e circunstancias que venham a afetar a 
organizac;;ao". 

Os relat6rios financeiros gerenciais devem ser realizados na medida da 

necessidade da organizayao. No entanto devem ser elaborados de maneira 

sintetica, simples e contento notas e explica~es simplificadas, pais geralmente sao 

dirigidos a nao contadores. 

3.1.2.3.1 Or9CJmentos nas Entidades sem Fins Lucrativos 

Os or9CJmentos nas entidades sem fins lucrativos podem ser utilizados tanto 

para planejamento como para centrale. 

ATKINSON (2000, p.492), afirma que o papel dos or9CJmentos nas empresas 

sem fins lucrativos e 0 mesmo que nas outras empresas. 0 Of9CJmento ajuda as 

entidades a executar suas fun96es de planejamento pela coordenayao e 

formaliza9ao de responsabilidades, pelas inter-rela96es e pela comunica9ao dos 

pianos esperados. Afirma ainda que nas entidades sem fins lucrativos o enfoque 

tradicional dado aos or9CJmentos era o de equilibrar receitas levantadas atraves de 

doa96es, taxas, subven96es etc, com os gastos solicitados. 

Hoje mais do que apenas ajustar as despesas as receitas os or9amentos 

podem contribuir para a eliminayao de despesas desnecessarias, e realizar as 

atividades de forma mais eficiente. E essa efici€mcia que pode assegurar a 

continuidade da entidade tanto pela grande competitividade para obten9ao de 

recursos como pelo apoio da propria sociedade. 

TACHIZAWA (2004, p.183), afirma que as partes que mais interessam aos 

doadores sao o or9CJmento e a caracterizayao da organizayao e de seu pessoal, 

para avaliar a capacidade da entidade em implementar o projeto. 

Conforme BENiCIO (2000, p.32), nas entidades sem fins lucrativos o 

or9CJmento informa de modo transparente, a maneira como se pretende aplicar os 

recursos que se visa obter. 0 or9CJmento e o resume: sistematico, ordenado e 
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classificado das despesas previstas e das receita projetadas para cobrir essas 

despesas. Para o autor, e importante que as entidades quantifiquem tambem os 

recursos nao-financeiros que serao utilizados como, por exemplo, doac;ao da 

loca<;ao do im6vel. BENICIO (2000,p.32), considera premissas para elaborac;ao do 

orc;amento: 

a) Que a organiza<;ao, em seu projeto global, tenha definidas as metas e a estrategia 
das avoes a serem realizadas para tingir seu objetivo. 

b) Que a organiza<;ao tenha claro que or~mento e produto de intensos debates entre 
o sonho e a realidade, ou seja ajuste entre o desejiiVel e o possivel. 

c) Que a organiza<;ao tenha clareza dos recursos necessarios. 

d) Que o or~mento do projeto nem sempre e o or~mento da organiza<;ao. 

e) Que o or~mento sera o espelho das atividades relacionadas na sua estrategia de 
a<;ao. 

f) Que 0 or~mento e instrumento util quando: 

1) e aceito com a mesma intensidade do desejo; 

2) e aceito como instrumento de orientac;ao; 

3) e respeitado em seus limites; 

4) e revisto periodicamente. 

TACHIZAWA (2004, p.183), afirma que para os doadores as partes que mais 

interessam no orc;amento sao: 

sugere: 

a) a porc;ao que lhes cabe; 

b) as fontes de onde virao os outros recursos; 

c) como a organizayao levara o projeto adiante se nao obtiver tudo o que pretende; 

d) quanto o or~mento do projeto representa em relac;ao ao or~mento global da 
entidade; 

e) comparayao detalhadas de tres anos, quando se trata de projetos em andamento; 

f) o valor dos salarios dos funcionarios principais e o tempo que eles dedicarao ao 
projeto; 

g) os valores de contrapartida da organizayao; 

h) orc;amentos bens estruturados, que indicam a natureza das despesas e sua 
evolu<;ao no perfodo. Detalhes e explicavoes devem ser fomecidos em notas de 
rodape 

Para a elabora<;ao do orc;amento em uma entidade BENiCIO (2000, p.34), 
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1) Em primeiro Iugar promove uma reuniao entre todos os envolvidos na execuc;ao da 
atividade e definir as prioridades. 

2) Listar todas as variaveis que serao contidas no seu on;amento. 

3) Fazer uma descric;ao sucinta das atividades, procurando identificar, com o maior 
grau de acerto possivel, os diversos recursos que serao utilizados nelas. 

4) Separar os recursos financeiros dos nao-financeiros e relaciona-los em colunas 
separadas. 

5) Procurar informar-se dos pre~s unitarios de cada item, assim como o custo/hora 
dos trabalhos de consultoria e assessoria, eventualmente necessarios. 

6) Fazer pesquisa de pre~s para os produtos, tomando o cuidado de consultar, no 
minimo, 3 fomecedores diferentes. 

7) Montar uma planilha, de forma sistematica e ordenada, procurando agrupar as 
despesas por afinidade quanto a sua natureza- por exemplo: aluguel e condominio 
sao despesas diferentes, mas possuem afinidade entre si. 

A seguir exemplo do oryamento do custo operacional de uma entidade para 

se definir a meta de capta98o para o custo operacional: 

QUADRO 13 - EXEMPLO DE ORCAMENTO DE GUSTO OPERACIONAL 

Gastos Men sal Orc;amento Anual 
Administracao 
Salarios e encargos 
Aluguel 
SeQuro 
Correia 
Telefone 
Viagens 
Total da Administracao 
Projeto A 
Salaries e encargos 
Correia 
Telefone 
Viagens 
Total Projeto A 
Projeto B 
Salarios e encargos 
Correia 
Telefone 
Viagens 
Total Projeto B 
Captacao de Recursos 
Salarios e encargos 
Correia 
Telefone 
Viagens 
Total Captacao de Recursos 
TOTAL GERAL VALOR A SER OBTIDO NA 

CAPANHA ANUAL 

FONTE:CRUZ E ESTRAVIZ (2003,P.57). 
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3.1.2.4 Centro de Custos 

Os oryamentos podem ser gerados a partir dos grupos de despesas do 

Plano de Contas ou a partir de Centres de Custo. 

No centro de custos as informay6es sao agrupadas conforme a aplicayao 

dos recursos. 

Particularidade das entidades e a capta9ao de recursos que como qualquer 

atividade tambem envolve custos que tambem precisam ser contabilizados. A area 

de capta9ao de recursos pode ser classificada como urn Centro de Custo, da 

mesma forma como se fosse urn projeto. Ex de orvamento de urn Centro de 

Capta9ao de Recursos: 

QUADRO 14-EXEMPLO DE OR<;AMENTO DE CENTRO DE CAPTAcAO DE RECURSOS 

Descric;ao das Despesas Ano Anterior (R$) Ano Atual (R$) 
Proximo Ano: valor 

estimado (R$) 

Salarios da Area de Captac;ao de Recursos 
Diretor de Caplac;;ao 
Assistente de Diretor 
Assistente de Pesquisa 
Coordenador de Eventos 
Assistente Adrrinistrativo 
Secretaria 
Estagiario 
Subtotal 
Encargos 
Gusto Operacional 
CUSTO OPERACIONAL 
Aluguel do Escrit6rio 
Equipamentos 
Cortllras 
Manutencao 
Correio 
Xerox 
Telefone 
Viagens 
Refeiyao 
Consultoria 
Suprimentos 
Gastos com Voluntarios 
Assinatura de Revistas e Jornais 
Coqueteis 
Placas de Homenagem 
Subtotal 
TOTALGERAL 

FONTE: CRUZE ESTRAVIZ (2003,p .. 60). 
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A elabora98o de relat6rios de custos da area de capta<;ao de recursos e 

importante para avaliar a eficiencia e eficacia com que a entidade esta abordando a 

questao e apontar decisoes estrategicas que devam ser tomadas. 

Conforme CRUZe ESTRAVIZ (2003, p.60), o custo aceitavel da capta<;ao de 

recursos se situa entre 1 0% e 20% do valor captado. 

3.1.2.5 Fluxo de Caixa 

Conforme BENiCIO (2000, p.43), "Fiuxo de Caixa e urn instrumento 

gerencial de planejamento e controle, elaborado com base nas previsoes de entrada 

e safda de valores, que possibilita acompanhar as varia<;oes ao Iongo de urn perfodo 

e permite ao gestor intervenyaes pontuais para garantia de liquidez na organiza98o". 

Conforme o autor elaborar e utilizar o fluxo de caixa corretamente e uma 

maneira de orientar as a<;oes da entidade para os resultados pretendidos e garantir 

que ela cometa trope<;os par falta de planejamento de caixa tendo em vista que as 

entidades sem fins lucrativos tern em seus doadores sua principal fonte de recursos 

financeiros. Nos relat6rios a informa98o deve ser disponibilizada de forma a 

favorecer a analise dos dadOS para tomada de decisao, pais OS relat6rios trazem a 

transparencia e a chance de se agir proativamente em caso de os resultados nao 

terem sido satisfat6rios. A seguir exemplo de Fluxo de Caixa: 
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QUADRO 15- EXEMPLO DE RELATORIO DE FLUXO DE CAIXA 

Ruxo de Caixa. Entidade XYZ Periodo: 
. . 1omes 2oMes TOTAL 

A-evisto Reafizado A-evisto Reafizado A-evisto Reafizado 
Salcb lnici<i R$ - RG 3.45000 RG 1.000,00 RG 90000 RG4.350,00 

4.1 Entradas RS 3.45000 R$3.450,00 
4.2.1 OOAOORA 
4.1.2 OOAOORB RG3.600,00 RG - RG 3.60000 R$ -
4.1.3 OOAOORC RG 3.45000 RG 3.450,00 RG3.100,00 RG 2.000,00 RG 6.550,00 RG 5.450,00 
4.1.4 OOAOORD 

3 Saidas de RecuiSOS 
3.1 Recursos Humanos R$1.600.,00 R$1.00000 R$1.§00,00 R$1.60000 RG3.20000 R$ 3.20000 
3.1.1 Salanos RG 1.28000 RS 1.28000 RG 1.28000 RG 1.28000 R$2.560,00 R$ 2.560,00 
3.1.2 EncargJSIINSS RS 32000 RG 32000 RS 320,00 RG 32000 RG 64000 RG 640,00 
3.3 lnfra..estrutura R$ 350.00 R$ ~00 RG 350,00 RG 300,00 
3.3.1 AiugJel de Sdas RG 35000 RG 30000 RG 35000 RG 30000 
3.3.2 Alug.tel de Equipcmertos 
3.4 Geras R$ 85000 R$ 950.00 RG UQ9.00 R$ 94000 RG 1.95000 RG 1.890,00 
3.4.1 Passagms RG 85000 RG 950,00 R$ 40000 RG 25000 RG 1.250,00 RG 1.20000 
3.4.2 Hospeclagm e AJimentagao RS 350,00 RG 35000 RG 350,00 R$ 350,00 
3.4.3 Locornor;ao RG 200,00 R$ 19000 RG 200,00 RG 190,00 
3.4.4 Correios e T elefone RG 150,00 RG 15000 RG 150,00 RG 150,00 

5 Sa/do doMes R$ 1.00000 RG 90000 R$ 4.650,00 RG 6000 RG 5.650,00 RG 960,00 

. 
FONTE:BENICIO (2003,p.44). 

A seguir outros exemplos de relat6rios gerenciais: 

QUADRO 16- EXEMPLO DE RELATORIO DE DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA. 

Organiza~ao:(nome da organiza~ao) 
Periodo:(informar periodo) 

Relatorio de despesas com infra-estrutura 
Natureza da despesa Valor Or~ado Valor Gasto Varia~ao 

(R$) .(R$) (R$) 
Despesas c/ Alugueis R$ R$ R$ 
Despesas c/ Material de Consumo R$ R$ R$ 
Despesas c/ Taxas Diversas R$ R$ R$ 
Despesas c/ Conduc;ao R$ R$ R$ 
Despesas c/ Capias R$ R$ R$ 
Total das Despesas R$ R$ R$ 
Observa~oes: 

Coordenador Vtsto 

FONTE: BENfCIO (2003,p. 56). 



QUADRO 17 - EXEMPLO DE RELATORIO DE CAIXA 

Organiza~ao:(nome da organizagao) 
Periodo:(inform ar periodo) 

Relat6rio de Caixa 
Saldo em (descrever) R$ (Se negativo colocar entre parenteses) 
(+) Recebimentos do periodo 

Do a goes 
Outros 

( -1 Pagamentos do _f)_erfodo 
Saldo do periodo 
Observagoes: 

Ca1xa V1sto 
FONTE: BENlCIO (2003,p.56). 
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QUADRO 18-EXEMPLO DE RELATORIO DE DESPESAS COMATMDADES OU PROJEfOS 

Organiza~ao:(nome da organizac;ao) 
Periodo:(informar periodo) 

Relat6rio de despesas com atividades ou projetos 
Natureza da despesa Valor Or~ado Valor Gasto 

(R$) (R$) 
Despesas c/ Oficinas R$ R$ 
Despesas c/Viagens R$ R$ 
Despesas c/ Pessoal R$ R$ 
Despesas c/ Pesquisas R$ R$ 
Despesas c/ Material educativo R$ R$ 
Total das Despesas R$ R$ 
Observac;oes: 

Coordenador V1sto 

FONTE: BENfCIO (2003,p.56). 

Variac;ao 
(R$) 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
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QUADRO 19- EXEMPLO DE RELATORIO DE DESPESASCOM PROJETO ESPECiFICO 

Organizac;ao:(nome da organiza~;ao) 
Perlodo:(informar periodo) 

Relat6rio de despesas com projeto especifico 
Natureza da despesa Valor Orc;ado Valor Gasto 

JR$1 (R$) 
Despesas c/ Oficinas R$ R$ 
Material de consumo R$ R$ 
Aluguel de Van R$ R$ 
Lanch es/refei~;oes R$ R$ 
Aluguel de espa~;o R$ R$ 
Aluguel de equipamentos R$ R$ 
Despesas c/ Pessoal R$ R$ 
Honon3rios de facilitadores R$ R$ 
Salario do coordenador R$ R$ 
Des_pesas c/ Viagens R$ R$ 
Passagem de facilitadores R$ R$ 
Total das Despesas R$ R$ 
Observa~;oes: 

. . -Penodo;(descrever o perodo a que se refere este relatono) 

Coo rde nado r Vis to 

FONTE: BENiCJO (2003,p.57). 

3.1.2.6 Relat6rios de Avaliac;ao de Desempenho 

Variac;ao 
(R$} 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

Conforme SZAZI (2003,p.27), toda instituigao sem fins lucrativos, para 

viabilizar sua missao e seus projetos, precisa obter recursos_ 

Receber recursos da comunidade significa ter nesses contribuintes pes

seas interessadas nas suas decisoes e estrategias e, por isso, devem ser mantidas 

informadas de seu trabalho. Alem dos relat6rios ja citados, outra forma de informa

las e atraves de relat6rios de desempenho. 

Conforme ARAUJO (2005, p.61 ), tambem para as entidades sem fins 

lucrativos pode-se elaborar relat6rios gerenciais a partir da analise vertical e 

horizontal das demonstrac;oes contabeis afim de inferir sabre as modificac;oes 

havidas no patrim6nio da organizagao em consequencia das ayaes que a Diregao 

imprimiu ao patrim6nio social. 

MILANI (2004, p.6) desenvolve urn avaliagao do desempenho atraves do 

resultado econ6mico das entidades. 

Conforme MILANI (2004, p.4), "0 investidor em projetos sociais, nao 

objetiva o retorno financeiro mas espera que o resultado proporcionado pela 
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aloca~o de recursos relacione-se ao compromisso social declarado pela OTS, 

portanto, seu custo de oportunidade sera o beneficia de outro projeto social nao 

escolhido" 

Num ambiente de competitividade por obten~o de recursos, o custo de 

oportunidade sera medido pela eficiencia economica com que a entidade realiza seu 

projeto comparada a outra entidade semelhante. Por exemplo, se a organiza~o A 

con some R$ 1 000 mil de recursos para oferecer 1 00 refei96es e a organizayao 8 o 

faz por R$ 500, entao a organiza~o A e menos eficiente e, portanto menos 

competitiva do que a organiza~o B. 

QUADRO 20 - DEMONSTRACAO SJNTETICA DE RESUL TADO FINANCEIRO DE 

DUAS ENTIDADES 

Demonstra~ao Sintetica de Resultado Financeiro - Exercicio 2004 R$ (Reais) 

Entidade X Entidade Y 
RECEITAS OPERACIONAIS 1.016.856 350.410 

Subvengoes 495.861 196617 
Associados 5.810 54107 
Mantenedores 425.719 62884 
Doagoes Recebidas 88.056 15903 
Outras 1.410 20899 
DESPESAS -955.942 -459637 
Administrativas -383.010 -117680 
Assistenciais -510.391 -205142 
Outras -2.541 -33069 
SUPERAVIT (DEFICIT) 60.919 -5481 

FONTE: MILANI (2004,p.6). 

Conforme o autor se considerado somente o Iuera contabil a organizagao "X" 

foi bern sucedida por apresentar superavit enquanto a organiza~o "Y" fracassou. 

No entanto a entidade "Y' tern 13 funcionarios e 28 voluntarios e atende 450 

criangas. A organiza~o "X" possui 40 funcionarios e 32 voluntarios e atende a 840 

criangas. Ambas prestam o mesmo tipo de servi9o. 

MILANI (2004,p. ) cita o Modelo de SLOMSKI7 (1996) para modelo de 

calculo do resultado economico: 

7 SLOMSKI,V. Mensuragao do Resultado Economico em Entidades Publicas. Sao Paulo, 
1996. Dissertagiio de Mestrado em Ciencias ConUlbeis- FEA USP. 



FIGURA 2- CALCULO DA RECEITA ECONOMICA PARA AS ENTIDADES "X" E "Y' 

Calculo da Receita Economica - Entidades "X" e "Y" 

RE = Receita Economica 
Nl = no de pessoas atendidas 
PM = Prec;o medio mensal dos cursos no mercado 

RE = Nl (entidade) x PM 

Nl (X)= 840 

NI(Y) = 450 

PM= R$ 71,8 

RE (X) = Nl (X) x PM = 840 x 71,8 = R$ 60.312 
RE (Y) = Nl (Y) x PM= 450 x 71,8 = R$ 32.310 

FONTE: MILANI (2004,p.7) 
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Pelo calculo acima a receita economica mensa! da entidade "X" e 86,7% 

superior a de "Y". 

No entanto ao realizar o calculo do resultado economico e a entidade "Y' 

quem apresenta resultado favoravel. 

FIGURA 3- CALCULO DO RESUL TADO ECONOMICO PARA AS ENTIDADES "X'' E "Y' 

Calculo do Resultado Economico - Entidades "X" e 'Y" 

RES = Resultado Economco 
RE = Receita Economica 
DT = Despesas Totais (por mes) 

RES= RE (entidade)- DT (entidade) 

RE (X)= R$ 60.312 

RE (Y) = R$ 32.310 

DT {X)= R$ 79.662 

DT (Y) = R$ 26.658 

RES (X) = RE (X) - DT (X) = 60.312- 79.662 = R$(19.350) 
RES (Y) = RE (Y) - DT (Y) = 32.310- 26.658 = R$ 2.652 

FONTE: MILANI (2004,p.8). 
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A analise do resultado economico contribui para a analise de eficiencia da 

entidade sem fins lucrativos. 

3.1.3 Eficacia e Eficiencia e Efetividade 

A eficiencia refere-se a relac;Bo recursos consumidos/produtos gerados. A 

eficiencia esta relacionada a boa utilizac;Bo dos recursos disponiveis (financeiros, 

materiais e humanos) na consecuc;Bo dos objetivos da organizac;Bo. Conforme 

TACHIZAWA {2004, p.224), a eficiencia nas entidades sem fins lucrativos e medida 

em rela9ao as atividades e resultados atingidos atraves da comparayao atividades 

planejadas/realizadas, custo/pessoas beneficiadas. 

A eficiencia nao acontece espontaneamente. Ela e efeito de todo urn 

processo tecnico e economico que cabe a administrac;Bo identificar e implementar. 

Par eficacia compreende a habilidade em alcanyar o objetivo a que se 

propoe, a habilidade de realizar sua missao. Alcanyar determinado objetivo au meta 

envolve planejamento, organizac;Bo, comando, coordenayao e centrale para corrigir 

desvios que possam ocorrer. 

Para isso a organizac;Bo precisa ter clara a sua missao, os seus valores, o 

conhecimento do ambiente externo e ter bern definida a sua meta final. Conforme 

CATTELL! em FIPECAFI (2001, p. 65), a eficacia da organiza9ao esta estritamente 

relacionada ao contexte ambiental em que se insere a organizac;Bo e refere-se a 
relac;Bo resultados desejados/resultados obtidos. 

A eficacia analisa se as a96es do projeto conduziram ao resultado previsto. 

Par exemplo, se a missao da entidade for capacitar pessoas, a eficacia de urn 

projeto efetuado sera avaliada pelo grau em que os participantes tenham de fato 

adquirido habilidades e conhecimentos. A eficacia esta rela9ao direta com a 
I 

efetividade, e, a efetividade conforme TACHIZAWA {2004, p.224),examina em que 

medida as resultados do projeto, em termos de beneflcios au mudanyas gerados 

foram definitivamente incorporados a realidade da populayaO atingida. 
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4 CONCLUS.AO E RECOMENDACOES 

0 estudo demonstrou que o T erceiro Setor e composto par urn universo de 

organiza<;oes que em comum tern o fato de nao pertencerem nem ao Primeiro Setor 

- Governo, nem ao Segundo Setor - empresas. lntegram o Terceiro Setor: as 

sociedades; as funda<;oes; as organiza<;Qes religiosas; os partidos politicos e as 

associa<;oes. Entre estas as associa<;oes civis sem fins lucrativos de cunho social. 

Por sua vez, estas organiza<;oes podem ser beneficentes, filantr6picas e, 

sem fins lucrativos, de acordo com a forma de constitui<;ao do patrim6nio inicial e da 

finalidade a que se propoe. Ou seja: a forma juridica da entidade e definida pelos 

fundadores no momenta de sua constitui<;ao, de acordo com o patrim6nio que 

pretendem dispor, os prop6sitos e as praticas gerencias planejadas. 

Nessas organiza<;oes o patrim6nio pode ser constituldo atraves de doa<;oes, 

contribui<;oes, subven<;oes e presta<;ao de servi<;os comunitarios. 0 patrim6nio 

inicialmente constitufdo ou que venha a ser incorporado e, portanto patrim6nio 

social, cuja destina<;ao final em caso de extin<;ao da entidade deve ser definido no 

Estatuto Social. 

Com referencia a distin<;ao entre entidades beneficentes, filantr6picas au 

sem fins lucrativos deve-se considerar que embora todas atuem no interesse e 

beneficia de terceiros, quanta a contrapartida pelos servi<;os ou beneffcios 

prestados, legalmente, entidades beneficentes podem ou nao estabelecer 

contrapartida; entidades filantr6picas nao podem estabelecer contrapartida e 

entidades sem fins lucrativos caso venham a obter eventuais excedentes devem 

aplica-los integralmente na consecu<;ao do respective objeto social. 

E importante ressaltar que nas associa<;Qes civis sem fins lucrativos: o 

patrim6nio nao pertence aos seus fundadores, benfeitores ou ao governo, mas a 
sociedade; o patrim6nio deve ser empregado na consecu<;ao dos objetivos sociais. 

De acordo com a finalidade da utilizavao do patrim6nio as entidades sem 

fins lucrativos podem se qualificar para obter registro junto ao Conselho Nacional de 

Assistencia Social (CNAS); obter certificado de Entidade Beneficente de Assistencia 

Social (CEBAS); obter o Titulo de Utilidade Publica ou a qualifica<;ao como 
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Organiza98o da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), e, com isso adquirir 

alguns beneflcios fiscais ou receber recursos governamentais. 

Cada uma dessas qualificac;Qes ou titulos requer alem de requisites pr6prios, 

uma contabilidade perfeita e de acordo com normas especfficas disponibilizadas 

pelo Ministerio da Justi~ em manual proprio. 

A Contabilidade aplicada divide-se em duas linhas basicas: a Contabilidade 

Financeira e a Contabilidade de Gerencial 

A Contabilidade Financeira e associada a relat6rios voltados ao atendimento 

das necessidades legais e sociais, ou seja: aos usuaries e:xternos. F azem parte 

desses relat6rios: o Balanyo Patrimonial, a Demonstra98o de Resultados, a 

Demonstra98o das Origens e Aplicac;Qes de Recursos e a Demonstra98o das 

Mutac;Qes do Patrimonio Uquido. 

A Contabilidade Financeira, nas organizac;Qes civis sem fins lucrativos, deve 

evidenciar tanto os beneflcios recebidos como os beneffcios concedidos pela 

entidade. Trabalho voluntario deve ser considerado receita pelo recebimento do 

servi<;o e despesa pel a execu98o do serviyo prestado com valor -hora baseado em 

tabela de honorarios da respectiva atividade ou profissao. lmunidades e isen<;oes, 

referentes a impastos, taxas e contribuic;Qes devem ser contabilizados como 

beneffcios recebidos, inclusive como forma de evidenciar se a entidade faz jus aos 

mesmos. 

Contabilidade Gerencial e o processo de identificar, mensurar, reportar e 

analisar informac;Qes sabre os eventos economicos das organiza<;oes de forma 

detalhada e a tempo de identificar tarefas mal executadas. Por exemplo, o relat6rio 

sabre as despesas inferidas na realiza98o de urn evento para angariar recursos. 

Alem das informa<;oes financeiras os relat6rios gerenciais se ampliam incluindo 

informa<;oes operacionais como a perda de tempo que se incorre ao realizar urn 

evento onde se pretende obter material para educa98o infantil, gerada pela falta de 

urn banco de dados sabre possiveis doadores que se interessem pelo assunto. As 

informa<;oes nao financeiras ajudam a: identificar o problema; monitorar o problema 

para avaliar sua gravidade; analisar o problema para encontrar as causas e corrigir o 

problema. 

Atraves do levantamento de dados financeiros e operacionais sabre 

atividades; processes; unidades operacionais; produtos; servi<;os; clientes; custo 
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calculado de urn produto; de uma atividade ou de urn departamento, a Contabilidade 

Gerencial elabora os relat6rios de forma a transformar os dados em informa<;6es 

gerenciais contabeis, de maneira que a organizayao seja conduzida de forma 

eficiente e eficaz. Os relat6rios da Contabilidade Gerencial devem ser escritos de 

forma simples e detalhados; fazendo uso nao apenas de dados monetarios como de 

dados nao-monetarios, pais sao destinados a nao contadores. Atraves dos relat6rios 

gerenciais pode-se visualizar o caminho percorrido e a percorrer pela organizayao. 
' 

No caso das Organizayaes do Terceiro Setor que sao entidades privadas 

com fins publicos por uma questao de transparencia tanto os relat6rios financeiros 

como os gerenciais sao importantes. 

Em termos da transparencia, os relat6rios gerenciais mais que urn auxflio a 

gerencia sao pre-requisito para que a entidade continue e receber o suporte da 

comunidade.e faya jus aos beneficios fiscais recebidos. 

Os relat6rios mais comuns da Contabilidade Gerencial sao os or<;amentos, 

contabilidade por responsabilidade, relat6rios de custo, relat6rios de desempenho, 

fluxo de caixa podendo, no entanto, ser elaborados tantos relat6rios quantos forem 

necessarios para ajudar a gerencia a conduzir a organizayao de forma eficiente e 

eficaz. 

Os relat6rios de custos sao importantes para detalhar o quanta esta sendo 

gasto, onde esta sendo gasto e, como esta sendo gasto. Atraves dos relat6rios de 

custos e possivel evidenciar se os recursos sociais estao sendo utilizados de forma 

eficiente e de acordo com a missao da entidade. 

As ferramentas gerenciais devem ser utilizadas como o que de fato sao; 

ferramentas para ajudar a organizayao a cumprir sua missao com eficiencia e 

eficacia. Nao ha uma regra unica. Pode-se utilizar ferramentas do Custeio Baseado 

em Atividades (ABC), por exemplo, para avaliar projetos semelhantes, da Gestao de 

Qualidade Total como forma de engajar os colaboradores ou do Balanced 

Scorecard. 

Do Balanced Scorecard as entidades podem utilizar conceitos como: 

desenvolver urn relacionamento com os financiadores para manta-los leais; mobilizar 

motivayao e habilidades dos colaboradores para melhorias contfnuas nas atividades 

e na qualidade do servi<;o prestado e, desenvolver tecnologia da informa<;ao, banco 

de dados e sistemas. 
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No entanto para que urn sistema de custos funcione e importante que seja 

padronizado para toda a organizayao, para que as informa96es possam fluir e 

integrar o todo. 

Relat6rios de custos sao tambem subsidio para a contabilidade por 

responsabilidade ao identificar custos controlaveis e nao controlaveis. 

Os relat6rios da contabilidade por responsabilidade sao utilizados para 

avaliar como cada departamento esta administrando seu setor. 

Para a realizayao da contabilidade por responsabilidade ou accountability e 

necessaria no entanto que os gestores setoriais tenham suas fun96es e 

responsabilidades claramente definidas e que tenham sido identificadas as variaveis 

controlaveis e nao controlaveis e que tenham participado do planejamento das 

atividades sob sua responsabilidade. 0 desempenho e entao medido em rela9ao 

aos resultados esperados de suas atividades operacionais dentro do contexto global 

da entidade. 

0 fluxo de caixa serve como instrumento gerencial de planejamento e 

controle. Elaborado com base na previsao de entrada e saida de valores, possibilita 

acompanhar as varia96es ao Iongo de urn periodo e permite ao gestor interven96es 

pontuais de forma a garantir a liquidez na organizayao. 

Relat6rios de desempenho podem ser elaborados a partir da analise vertical 

e horizontal das demonstra96es contabeis a fim de inferir sabre as modifica96es 

havidas no patrimonio da organizayao em consequ€mcia das ayaes tomadas pela 

gerencia. 

Considerando que o investidor em projetos sociais nao objetiva o retorno 

financeiro, mas espera que o resultado proporcionado pela alocayao de recursos 

relacione-se ao compromisso social declarado pela entidade, o desempenho podera 

ser medido pelo custo de oportunidade. 0 custo de oportunidade podera entao 

medido em comparayao a outro projeto social nao escolhido ou em rela9ao ao 

mesmo tipo de projeto realizado por outra entidade. Num ambiente de 

competitividade por obtenyao de recursos o custo de oportunidade sera entao a 

eficiencia economica com que a entidade realiza seu projeto em comparayao a outra 

entidade semelhante. 

A falta de uma cultura contabil; a nao obrigatoriedade de gerayao de Iueras; 

a possibilidade de contar com trabalho voluntario; a isenyao de impastos e, o fato de 



96 

produzir beneficios sociais tern sido uma das grandes causas de mortalidade dessas 

organizagoes. Os relat6rios gerenciais contribuem para a formayao dessa cultura 

contabil pois tern forte influencia no comportamento organizacional. Alem disso sao a 

base da contabilidade financeira de acordo com os padroes eticos que se espera 

dessas organizagoes. 

As informagoes geradas pela Contabilidade Gerencial podem auxiliar os 

colaboradores a aprender como melhorar a qualidade do serviyo, reduzir custos e 

aumentar a adequayao das atividades as necessidades da comunidade. Os 

relat6rios podem ser utilizados para monitorar o uso dos recursos disponfveis 

apontando falhas, possiveis melhorias e ate mesmo otimizar a solicitayao de 

doagoes, aumentando assim a eficiencia e eficacia. As informayaes tambem podem 

orientar a estrategia da organizayao para o caso, por exemplo, do caminho a seguir 

caso as isengoes viessem a ser reconsideradas pela autoridade govemamental. 

Como continuidade a esta pesquisa sugerimos estudo comparativo entre 

entidades que alem da contabilidade financeira fayam uso tambem da contabilidade 

gerencial. 
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ANEXO 1 - LEGISLACAO APLICADA AS ASSOCIACQES CIVIS SEM FINS 

LUCRATIVOS 

Disponlvel em: http://www.planalto.gov .br/CClVIL!Leis. Acesso em 24/06/2006 



LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. 

TiTULO II 
DAS PESSOAS JURiDICAS 

CAPiTULO I 
DISPOSIQOES GERAIS 

Art 40. As pessoas jurfdicas sao de direito publico, intemo ou externo, e de direito privado. 

Art. 41. Sao pessoas jurfdicas de direito publico interno: 

1- a Uniao; 

II - os Estados, o Distrito Federal e os T errit6rios; 

Ill - os Municfpios; 

IV as autarquias; 

IV- as autarquias, inclusive as associa<;oes publicas; (Redacao dada pela Lei no 11.107, de 
2005) 

V- as demais entidades de can'iter publico criadas por lei. 

Paragrafo unico. Salvo disposiyao em contra rio, as pessoas jurfdicas de direito publico, a que 
se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanta ao seu 
funcionamento, pelas normas deste C6digo. 

Art. 42. Sao pessoas jurfdicas de direito publico externo os Estados estrangeiros e todas as 
pessoas que forem regidas pelo direito internacional publico. 

Art. 43. As pessoas jurfdicas de direito publico interno sao civilmente responsaveis por atos 
dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo 
contra os causadores do dana, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

Art. 44. Sao pessoas jurfdicas de direito privado: 

I - as associa<;oes; 

II - as sociedades; 

Ill - as funda<;oes. 

IV- as organiza<;oes religiosas; {!nc!uldo pe!a Lei n° 10.825. de 22.12.2003) 

V- os partidos politicos. (lnclufdo pel a lei n° 10.825, de 22.12.2003) 

§ 1Q Sao livres a cria<;ao, a organiza<;ao, a estrutura<;ao interna e o funcionamento das 
organiza<;oes religiosas, sendo vedado ao poder publico negar-lhes reconhecimento ou registro 
dos atos constitutivos e necessarios ao seu funcionamento. (inclufdo pela Lei n° 10.825. de 
22. i 2.2003) 



§ 2Q As disposic;oes concernentes as associac;oes aplicam-se subsidiariamente as sociedades 
que sao objeto do Livro II da Parte Especial deste C6digo. (!nclufdo pela Lei no 10.825, de 
22.12.2003) 

§ 3Q Os partidos politicos serao organizados e funcionarao conforme o disposto em lei 
especffica. (lnclufdo pela Lei n° 10.825. de 22.12.2003) 

Art. 45. Comec;a a existencia legal das pessoas jurfdicas de direito privado com a inscric;ao do 
ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessaria, de autoriza<;ao ou aprovac;ao 
do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterac;oes por que passar o ato 
constitutivo. 

Paragrafo unico. Decai em tres anos o direito de anular a constituic;ao das pessoas jurfdicas 
de direito privado, pordefeito do ato respectivo, contado o prazo da publicac;ao de sua inscric;ao no 
registro. 

Art. 46. 0 registro declarara: 

I - a denominac;ao, os fins, a sede, o tempo de dura<;ao e o fundo social, quando houver; 

II - o nome e a individualizac;ao dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 

Ill - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 

IV- se o ato constitutivo e reformavel no tocante a administrac;ao, e de que modo; 

V- se os membros respondem, ou nao, subsidiariamente, pelas obrigac;oes sociais; 

VI -as condic;oes de extin<;ao da pessoa jurfdica e o destino do seu patrimonio, nesse caso. 

Art. 47. Obrigam a pessoa juridica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus 
poderes definidos no ato constitutivo. 

Art. 48. Se a pessoa jurfdica tiver administrac;ao coletiva, as decisoes se tomarao pela maio ria 
de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 

Paragrafo unico. Decai em tres anos o direito de anular as decis6es a que se refere este 
artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulac;ao ou fraude. 

Art. 49. Sea administrac;ao da pessoa juridica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer 
interessado, nomear-lhe-a administrador provis6rio. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade juridica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusao patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministerio Publico 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relac;oes de 
obrigac;oes sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou s6cios da pessoa 
jurfdica. 

Art. 51. Nos casos de dissolu<;ao da pessoa juridica ou cassada a autoriza<;ao para seu 
funcionamento, ela subsistira para os fins de liquidac;ao, ate que esta se conclua. 



§ 1Q Fa~-se-a, no registro onde a pessoa juridica estiver inscrita, a averbac;ao de sua 
dissoluc;ao. 

§ 2Q As disposiy()es para a liquidac;ao das sociedades aplicam-se, no que couber, as demais 
pessoas juridicas de dire ito privado. 

§ 3Q Encerrada a liquidayao, promover-se-a o cancelamento da inscriyao da pessoa juridica. 

Art. 52. Aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a proteyao dos direitos da 
personalidade. 

CAPiTULO II 
DAS ASSOCIA<;OES 

Art. 53. Constituem-se as associac;oes pela uniao de pessoas que se organizem para fins nao 
economicos. 

Paragrafo unico. Nao ha, entre os associados, direitos e obrigac;oes reciprocos. 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associac;oes contera: 

I - a denominac;ao, os fins e a sede da associac;ao; 

II - os requisitos para a admissao, demissao e exclusao dos associados; 

Ill - os direitos e deveres dos associados; 

IV- as fontes de recursos para sua manutenc;ao; 

V o modo de constitui9ao e funcionamento dos 6rgaos deliberati\f()s e administrativos; 

V - o modo de constituic;ao e de funcionamento dos 6rgaos deliberativos; (Redacao dada 
pela Lei n° 11.127, de 2005) 

VI -as condic;oes para a alterac;ao das disposic;oes estatutarias e para a dissoluc;ao. 

VII- a forma de gestao administrativa e de aprovac;ao das respectivas contas. (lnclufdo pefa 
Lei n° 11.127, de 2005) 

Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto podera instituir categorias 
com vantagens especiais. 

Art. 56. A qualidade de associado e intransmissivel, se o estatuto nao dispuser o contrario. 

Paragrafo unico. Se o associado for titular de quota ou frac;ao ideal do patrimonio da 
associac;ao, a transferencia daquela nao importara, de per si, na atribuic;ao da qualidade de 
associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposic;ao diversa do estatuto. 

Art. 57. A exolusao do associado so 6 admissPiel havendo justa causa, obedecido o disposto 
no estatuto; sendo este omisso, podera tambOm ocorrer se for reconhecida a e:xistencia de motives 
gra•:es, em deliberaQao fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes a assembleia geral 
especialmente convocada para esse fim. 



Paragrafo (mico. Da decisao do 6rgao que, de conformidade com o estatuto, decretar a 
e:xclusao, cabera sempre recurso a assembleia geral (Revogado pela Lei n° 11.127. de 2005) 

Art. 57. A exclusao do associado s6 e ad missive I havendo justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. 
(Redacao dada pela Lei n° 11.127 I de 2005) 

Art. 58. Nenhum associado podera ser impedido de exercer direito ou fun~ao que lhe tenha 
sido legitimamente conferido, a nao ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. 

Art. 59. Compete pFivammmente a assembleia geral: 
I eleger os administradores; 
II destituir os administradores; 

IV alterar o estatuto. 
Paragrafo unico. Para as deliberac;oes a que se referem os incises II eN e e:xigido o vote 

concorde de dois terc;os dos presentes a assembleia especialmente cen•locada para esse fim, nao 
podendo eta deliberar, em pfimeira corwocac;ao, sem a maioria absoluta dos associados, ou com 
monos de urn terc;o nas con\<ocac;Oes seguintes. 

Art. 59. Compete privativamente a assembh~ia geral: (Redacao dada pe!a Lei n° 11.127 I de 
2005) 

1- destituir os administradores; (Redacao dada pela Lei n° 11.127. de 2005) 

II- alterar o estatuto. (Redacao dada pe!a Lei n° 11.127 I de ?005) 

Paragrafo unico. Para as delibera~oes a que se referem os incisos I e II deste artigo e exigido 
delibera~ao da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum sera o 
estabelecido no estatuto, bern como os criterios de elei~ao dos administradores. (Redacao dada 
pela Lei no 11.127. de 2005) 

Art. 60. A con•mca<;ao da assembleia geral far se a na forma do estatuto, garantido a urn 
quinto dos associados o direilo de promo•.t9 Ia. 

Art. 60. A convoca~ao dos 6rgaos deliberativos far-se-a na forma do estatuto, garantido a 1/5 
(urn quinto) dos associados o direito de promove-la. (Redacao dada pela Lei n° 11.127. de 2005) 

Art. 61. Dissolvida a associa~ao, o remanescente do seu patrimonio lfquido, depois de 
deduzidas, se foro caso, as quotas ou fra~oes ideais referidas no paragrafo unico do art. 56, sera 
destinado a entidade de fins nao economicos designada no estatuto, ou, omisso este, por 
delibera~ao dos associados, a institu~ao municipal, estadual ou federal, de fins identicos ou 
semelhantes. 

§ 1Q Por clausula do estatuto ou, no seu silencio, por delibera~ao dos associados, podem 
estes, antes da destina~o do remanescente referida neste artigo, receber em restitui~ao, 
atualizado o respectivo valor, as contribui~oes que tiverem prestado ao patrimonio da associa~ao. 

§ 2Q Nao existindo no Municipio, no Estado, no Distrito Federal ou no Territ6rio, em que a 
associa~ao tiver sede, institu~ao nas condi~oes indicadas neste artigo, o que remanescer do seu 
patrimonio se devolvera a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da Uniao. 



CAPiTULO Ill 
DASFUNDACOES 

Art. 62. Para criar uma funda~o, o seu instituidor tara, por escritura publica ou testamento, 
dota~ao especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administra-la. 

Paragrafo (mico. A funda~ao somente podera constituir-se para fins religiosos, marais, 
culturais ou de assistencia. 

Art. 63. Quando insuficientes para constituir a funda~o. os bens a ela destinados serao, se 
de outro modo nao dispuser o instituidor, incorporados em outra funda~ao que se proponha a fim 
igual ou semelhante. 

Art. 64. Constituida a funda~ao por neg6cio juridico entre vivos, o instituidor e obrigado a 
transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real, sabre os bens dotados, e, se nao o fizer, serao 
registrados, em nome dela, por mandado judicial. 

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplica~ao do patrimonio, em tendo ciencia do 
encargo, formularao logo, de acordo com as suas bases (art 62), o estatuto da funda~ao 
projetada, submetendo-o, em seguida, a aprova~ao da autoridade competente, com recurso ao 
juiz. 

Paragrafo unico. Se o estatuto nao for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, nao 
havendo prazo, em cento e oitenta dias, a incumooncia cabera ao Ministerio Publico. 

Art. 66. Velara pelas funda~oes o Ministerio Publico do Estado onde situadas. 

§ 1Q Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Territ6rio, cabera o encargo ao Ministerio 
Publico Federal. 

§ 2Q Se estenderem a atividade por mais de urn Estado, cabera o encargo, em cada urn 
deles, ao respectivo Ministerio Publico. 

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da funda~ao e mister que a reforma: 

I - seja deliberada por dois ter~os dos competentes para gerir e representar a funda~ao; 

II - nao contrarie ou desvirtue o fim desta; 

Ill - seja aprovada pelo 6rgao do Ministerio Publico, e, caso este a denegue, podera o juiz 
supri-la, a requerimento do interessado. 

Art. 68. Quando a altera~o nao houver sido aprovada por vota~ao unanime, os 
administradores da funda~ao, ao submeterem o estatuto ao 6rgao do Ministerio Publico, 
requererao que se de ciencia a minoria vencida para impugna-la, se quiser, em dez dias. 

Art. 69. Tomando-se ilicita, impassive! ou inutil a finalidade a que visa a funda~o. ou vencido 
o prazo de sua existencia, o 6rgao do Ministerio Publico, ou qualquer interessado, lhe promovera a 
extin~ao, incorporando-se o seu patrimonio, salvo disposi~ao em contrario no ato constitutivo, ou 

no estatuto, em outra funda<;ao, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. 



Lei 9790/99 ou Lei das Oscips 

Dispoe sobre a qualifica~ao de pessoas jurfdicas de direito privado,sem fins lucrativos, como 

Organiza~oes da Sociedade Civil de lnteressePublico, institui e disciplina o Termo de Parceria, e 

da outras providencias. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPITULO I 

DA QUALIFICACAO COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE 

INTERESSE PUBLICO 

Art. 1° Podem qualificar-se como Organiza9oes da Sociedade Civil de Interesse 

Publico as pessoas jurldicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os 

respectivos objetivos sociais e nonnas estatutarias atendam aos requisitos 

institufdos por esta Lei 

. § 1 o Para os Jteitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 

jurfdica de direito privado que nao distribui, entre os seus s6cios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou Hquidos, dividendos, bonifica9oes, participa9oes ou 

parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e 

que os aplica integralmente na consecu98o do respectivo objeto social 

. § 2° A outorga da qualifica98o prevista neste artigo e ato vinculado ao 

cumprimento dos requisitos instituldos por esta Lei.Art. 

2° Nao sao passlveis de qualifica9ao como Organiza9oes da Sociedade Civil de 

Interesse Publico, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades 

descritas no art. 

3° desta Lei 

:I - as sociedades comerciais 



operayi)es patrimoniais realiza1das, emitindo pareceres para os organismos 

superiores da entidade; 

IV - a previsao de que, em caso de dissolu98o da entidade, o respectivo 

patrimonio llquido sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos 

desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta, 

V - a previsao de que, na hip6tese de a pessoa jurldica perder a qualifica98o 

institulda por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponivel, adquirido com 

recursos publicos durante o periodo em que perdurou aquela qualificagao, sera 

transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir remunera98o para os dirigentes da entidade, que 

atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam 

servigos especfficos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 

mercado, na regiao correspondente a sua area de atuagao. 

VII -as normas de presta98o de contas a serem observadas pela entidade, que 

determinarao no minimo: 

a) a observancia dos princfpios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, 

b) b) que se de publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do 

exerclcio fiscal, ao relat6rio de atividades e das demonstrayi)es financeiras 

da entidade, incluindo-se as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e 

ao FGTS, colocando-os a disposi98o para exame de qualquer cidadao; 

c) c) a realiza98o de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes 

se foro caso, da aplicagao dos eventuais recursos objetos do Termo de 

Parceria, conforme previsto em regulamento. 

d) d) a prestagao de contas de todos os recursos e bens de origem publica 

recebidos pelas Organizayi)es da Sociedade Civil de Interesse Publico sera 

feita conforme determina o paragrafo unico do art. 70 da Constituigao 

Federal. 



prestavao de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente 

das previsoes mencionadas no inciso IV deste artigo;VI - a de publicavao, na 

imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniao, conforme o alcance das 

atividades celebradas entre o 6rgao parceiro e a Organizavao da Sociedade Civil 

de Interesse Publico, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua 

execu<;ao fisica e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no 

regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentavao obrigat6ria 

do lnciso anterior, sob pena de nao liberavao dos recursos previstos no Termo de 

Parceria. 

Art. 11 A execu<;ao do objeto do Termo de Parceria sera acompanhada e 

fiscalizada por 6rgao do Poder Publico da area de atuayao correspondente a 
atividade fomentada, e pelos Conselhos de PoHticas Publicas das areas 

correspondentes de atuayao existentes, em cada nivel de governo. 

§ 1 o Os resultados atingidos com a execuyao do Termo de Parceria devem 

ser analisados por comissao de avalia<;ao, composta de comum acordo entre o 

6rgao parceiro e a organizayao da sociedade civil de Interesse publico. 

§ 2° A comissao encaminhara a autoridade competente relat6rio conclusivo 

sobre a avalia<;ao procedida. 

§ 3° Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas areas 

de que trata essa lei, estarao sujeitas aos mecanismos de controle social previstos 

na legisla<;ao. 

Art. 12. Os responsaveis pela fiscalizayao do Termo de Parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizayao de recursos 

ou bens de origem publica pela organizayao parceira, darao imediata ciencia ao 

Tribunal de Contas respectivo e ao Ministerio Publico, sob pena de 

responsabilidade solidaria. 

Art. 13. Sem prejuizo da medida a que se refere o artigo anterior, havendo indicios 

fundados de malversayao de bens ou recursos de origem publica, os responsaveis 



pela fiscaliza<;ao representarao ao Ministelio Publico, a Advocacia-Geral da Uniao, 

para que requeira ao jufzo competente a decretacao da indisponibilidade dos bens 

da entidade e o sequestra dos bens dos seus diligentes, bern como de agente 

publico ou terceira, que possam ter enliquecido ilicitamente ou causado dano ao 

patlimonio publico, alem de outras medidas consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 

02 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de I 8 de maio de 19 90. 

§ 1 o 0 pedido de sequestra sera processado de acordo com o disposto nos 

artigos 822 e 825 do C6digo de Pracesso Civil. 

§ 2° Quando foro caso, o pedido induira a investigacao, o exame e o 

bloqueio de bens, contas bancalias e aplicayaes mantidas pelo demandado no 

paise no exterior, nos termos da lei e dos tratados intemacionais. 

§ 3° Ate o termino da acao, o Poder Publico permanecera como depositalio 

e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponlveis e velara pela 

continuidade das atividades sociais da organizacao parceira. 

Art. 14. A organizacao parceira tara publicar, no prazo maximo de trinta dias, 

contados da assinatura do Termo de Parcelia, regulamento proprio contendo os 

procedimentos que adotara para a contratacao de obras e servi<;os, bern como 

para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Publico, 

observados os plincipios estabelecidos no artigo 4°, inciso I, desta Lei. 

Art. 15. Caso a organizacao adquira bern im6vel com recursos provenientes da 

celebra<;ao do Termo de Parcelia, este sera gravado com clausula de 

inalienabilidade. 

CAPITULO Ill 

DAS DISPOSICOES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 16. E vedada as entidades qualificadas como Organiza<;oes da Sociedade 

Civil de Interesse Publico a participacao em campanhas de Interesse polftico

partidario ou eleitorais, sob quaisquer meios ou forrnas. 



Art. 17. 0 Ministerio da Justi~ permitira, mediante requerimento dos interessados, 

livre acesso publico a todas as informa¢es pertinentes as Organiza9oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico. 

Art. 18. As pessoas jurldicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas 

com base em outros diplomas legais, poderao qualificar-se como Organiza9oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico, desde que atendidos aos requisitos para 

tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manuten98o simultanea dessas 

qualifica9oes, ate dois anos contados da data de vigencia desta Lei. 

§ 1° Fin do o prazo de dois anos, a pessoa juridica interessada em manter a 

qualifica98o prevista nesta Lei devera por eta optar, fato que implicara a renuncia 

automatica de suas qualifica¢es anteriores. 

§ 2° Caso nao seja feita a op98o prevista no paragrafo anterior, a pessoa 

jurldica perdera automaticamente, a qualifica98o obtida nos termos desta Lei.Art. 

19. 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Lei aprovada na Camara Federal em 3/3/1999, no Senado Federal em 10/3/1999 e 

sancionada pela Presidencia da Republica em 2313/1999. 

Disponlvel em 

http://www.abong.org.br/novositelbusca_result.asp?cdm=162&cademo1 =Biblioteca. 



Reforma da legisla~o - mudan9<3s recentes 

Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 

Dispoe sobre o servi90 voluntalio e da outras provid€mcias. 

0 Presidente da Republica 

F ago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o. Considera-se servigo voluntario, para fins desta Lei, a atividade nao 

remunerada, prestada por pessoa ffsica a entidade publica de qualquer natureza 

ou institui~o privada de fins nao lucrativos, que tenha objetivos civicos, culturais, 

educacionais, cientfficos, recreativos ou de assist€mcia social, inclusive, 

mutualidade. 

Paragrafo unico. 0 servigo voluntario nao gera vinculo empregatfcio nem 

obrigagao de natureza trabalhista, previdencialia ou afim. 

Art. 2o. 0 servigo voluntario sera exercido mediante a celebra~o de termo de 

adesao entre a entidade, publica ou plivada, e o prestador do servigo voluntario, 

dele devendo constar o objeto e as condiy6es do seu exercicio. 

Art. 3o. 0 prestador do servi90 voluntario podera ser ressarcido pelas despesas 

que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntarias. 

Paragrafo unico. As despesas a serem ressarcidas deverao estar expressamente 

autorizadas pela entidade a que for prestado o servigo voluntario. 



Art 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;Bo. 

Art 5o. Revogam-se as disposi<;oes em contrario. 

Brasilia, I 8 de fevereiro de I 998; 177 da lndependemcia e 11 0 da Republica 

Fernando Henrique Cardoso 

Paulo Paiva 

(Publicado no Diario Oficial da Uniao de 18/2/1998) 

Disponlvel em http://www.rits.org.brllegislacao_testellg_testes/lg_tmes_jun99.cfm 



DECRETO N° 3.415, DE 19 DE ABRIL DE 2000. 

Delega competencia ao Ministro de 
Estado da Justiya para a dedarac;ao de 
utilidade publica de sociedades civis, 
associa~es e funda~s. prevista na 
Lei n2 91, de 28 de agoslo de 1935. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usa da atribuic_;;ao que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituic;ao, e tendo em vista o disposto nos arts. 19 da Medida Provis6ria n2 1.999-17, de 11 de 
abril de 2000, e 11 e 12 do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

DECRETA: 

Art. 12 Fica delegada competencia ao Ministro de Estado da Justiya, vedada a subdelegac;ao, 
para decidir e praticar os atos de dedarac;ao de utilidade publica de sociedades civis, associa~es 
e funda~es, indusive os de cassa~o dos titulos concedidos, na forma da Lei n2 91, de 28 de 
agosto de 1935. 

Art. 2Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 3Q Fica revogado o Decreto nQ 1.698, de 13 de novembro de 1995. 

Brasilia, 19 de abril de 2000; 17g2 da lndependencia e 1122 da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Silvana Gianni 

Pub/icado no D.O. de 20.4.2000 



DECRETO N° 2.536, DE 6 DE ABRIL DE 1998. 

DispOe sobre a concessao do Certifrcado de Entidade de Fins Filantr6picos a que se refere 

o inciso IV do art. 18 da Lei n° 8. 7 42. de 7 de dezembro de 1993. e da outras providencia 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , no uso da atribui~o que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constitui~o. e de acoroo como disposto no inciso IV do art. 18 da Lei n° 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, 

DECRETA: 

.A.rt . 1 o A concessao do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos pelo Conselho 

Nacional de Assistencia Social CNAS, de que o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, obedecera ao disposto neste Decreto. 

Art. 1Q A concessao ou renova~o do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos 

pelo Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, de que trata o inciso IV do art. 18 da Lei nQ 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, obedecera ao disposto neste Decreta. (Redacao dada pelo Dec 

3.504. de 13.06.2000) 

Art . 2° - Considera-se entidade beneficente de assistencia social, para os fins deste 

Decreta, a pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido de: 

1- proteger a familia, a matemidade, a infancia, a adolescencia e a velhice; 

II - amparar crianyas e adolescentes carentes; 

Ill - promover a¢es de preven~o, habilita~o e reabilita~o de pessoas portadoras de 

deficiencias; 

IV- promover, gratuitamente, assistencia educacional ou de saude; 

V- promover a integra~o ao mercado de trabalho. 

Art . ao Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos a entidade 

beneficente de assistenGia social que demonstre, nos tres anos imediatamente anteriores ao 

requerimento, cumulativamente: 

estar legalmente constituida no Paise em efetivo funcionamento; 

Art. 3!!. Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social a entidade 

beneficente de assistencia social que demonstre, cumulativamente:(Redacao dada pelo Decreta n° 

4.499, de 4:12.2002) 



I - estar legalmente constitufda no Pals e em efetivo funcionamento nos tres anos 

anteriores a solicitayao do Certificado;(Redacao dada pelo Decreta no 4.499. de 4.12.2002} 

II - estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social do 

municipio de sua sede se houver, ou no Conselho Estadual de Assistencia Social, ou Conselho de 

Assistencia Social do Distrito Federal; 

Ill - estar previamente registrada no CNAS; 

IV - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente 

no territ6rio nacional e manutenyao e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

V - aplicar as subvenc;oes e doac;Oes recebidas nas finalidades a que estejam 

vinculadas; 

VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta 

proveniente da venda de servic;os, acrescida da receita decorrente de aplicac;Oes financeira, de 

locac;ao de bens, de venda de bens nao integrantes do ativo imobilizado e de doac;Oes particulares, 

cujo montante nunca sera inferior a isenyao de contribuic;Oes sociais usufrufda; 

VII - nao distribuir resultados, dividendos, bonificac;Oes, participac;Oes ou parcelas do 

seu patrimonio, sob nenhuma forma ou prete:xto; 

VIII - nao perceberem seus diretores, conselheiros, s6cios; instituidores, benfeitores ou 

equivalente remunerayao, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 

titulo, em razao das competencias, func;Oes ou atividades que lhes sejam atribufdas pelos respectivos 

atos constitutivos; 

IX - destinar, em seus atos constitutivos, em caso de dissoluyao ou e:xtinyao, o 

eventual patrimonio remanescente a entidades congeneres registradas no CNAS ou a entidade 

publica; 

X - nao constituir patrimonio de individuo ou de sociedade sem carater beneficente de 

assistencia social. 

XI- seja declarada de utilidade publica federaL (lnciso incluido oelo Dec 3.504. de 

13.06.2000) 

§ 1 o 0 Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos somente sera fornecido a entidade 

cuja prestayao de servic;os gratuitos seja pefl'11anente e sem qualquer discriminayao de clientela, de 

acordo com o plano de trabalho de assistencia social apresentado e aprovado pelo CNAS. 



§ 2° 0 Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos tera validade de tres anos, a 

contar da data da publicacao no Diario Oficial da Uniao da resolucao de deferimento de sua 

concessao, permitida sua renovacao, sempre por igual periodo, exceto quando cancelado em virtude 

de transgressao de norma que regulamenta a sua concessao. 

§ 3° Desde que tempestivamente requerida a renovacao, a validade do Certificado 

contara da data do termo final do CertifiCado anterior. 

§ 4° 0 disposto no inciso VI nao se apliGa a entidade da area de saude, a qual, em 

substitlJiyao aquele requisite, de•..era comprowr, anualmente, percentual de atendimentos 

decorrentes de convenio firmado com o Sistema Onico de Saude SUS igual ou superior a sessenta 

por cento de total de sua capacidade instalada. 

---'§~59 0 prazo de que trata o caput nao se aplica as entidades que prestam, e)(Giusivamente, 

assistencia social a pessoas carentes e que tenham por objetiws a proteyao a familia, a matemidade, 

a infansia, a adolescencia, a velhice, o amparo a crian(Jas e adolescentes, a habilitayao e reabilitayao 

das pessoas portadoras de deficienGia ou a promoyao de sua integrayao a W:ta comunitaria, em 

relagao as exigencias dos incises II e Ill deste artigo. (P&ragrafo inc!&J-fdo pe!o Dec 3. SM. de 

13.06.2000) 

---<:§~6e·9 Nao serao considerados os wlores relatiws a bolsas custeadas pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino SupeFior FIES ou resultantes de acordo ou convengao 

coletiva de trabalho, para os fins do calculo da gratuidade, de que trata o incise VI deste artigo. 

(,Daragrafo incluldo pelo Dec 3.504, de 13.06.2000) 

§ 4° A instituiyao de saude de•..era, em substituiyao ao requisite do inciso VI, ofertar a 

prestagao de todos os seus serviyos ao SUS no percentual minimo de sessenta por cento, e 

compro•Jar, anualmente, o mesmo percentual em intemay(ies real~das, medida por paciente dia, ou 

ser definido pelo Ministerio da Saude como hospital estrategico, a partir de criterios estabelecidos na 

forma de decreto especlfico.(Redacao dada pelo Decreto A0 4 .327. de 8.8.2002) 

§ 4Q A instituic3o de saude devera, em substituicao ao requisito do inciso VI, ofertar a 

prestaylio de todos os seus servi~s ao SUS no percentual minimo de sessenta por cento, e 

comprovar, anualmente, o mesmo percentual em intemac;Qes realizadas, medida por paciente-dia. 

(Redacao dada pelo Decreta no 5.895, de 8.8.2006) 

§ ~ 0 atendimento no percentual minima de que trata o § 49- pode ser individualizado 

par estabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de saude da instituiyao.(Redavao dada 

pelo Decreto !1° 4.327. de 8.8.2002) 



§ 6° A declaraQao de hospital estrategico nao e extensiva aos demais 

estabelecimentos da instiluiQi'io.(Redacao dada peio Decreta A0 4 .327. de 8.8.2002) (Revagada pelo 

Decreta no 5.895, de 8.8.2006) 

§ 7Q A instituiV§o de saude devera informar, obrigatoriamente, ao Ministeno da Saude, 

por meio de Comunica~o de lntema~o Hospitalar - CIH, a totaliclade das intemaV(>es realizadas 

para os pacientes nao usuarios do SUS.(lnclulda pela Decreta n° 4.327, de 8.8.2002) 

§ ~ A institui~o de saude que presta serviyos exclusivamente na area ambulatorial, 

devera, em substitui~o ao requisito do inciso VI, comprovar anualmente a presta~o destes servi<;os 

ao SUS no percentual minima de sessenta por cento.Oncluido pe!a Decreta n° 4.327. de 8.8.2002) 

§ 9!! Quando a disponibiliclade de cobertura assistencial da popula~o pela rede publica 

de uma determinada area for insufJCiente, os gestores do SUS deverao observar, para a contrata~o 

de sef"ViVos privados, a preferencia de participa~o das enticlades beneftcentes de assistencia social e 

as sem fins lucrativos.(lnclu!do pelo Decreto no 4.327, de 8.8.2002) 

§ 10. Havendo impossibiliclade, declarada pelo gestor local do SUS, na contratac;ao 

dos servic;os de saude da instituiV§o no percentual minima estabeleciclo nos termos do § 4Q ou do § 

8Q, devera ela comprovar atendimento ao requisito de que trata o inciso VI, da seguinte 

forma:(lnclufdo pe!o Decreto no 4.327, de 8.8.2002) 

I - integralmente, se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a trinta par 

cento;(lnctuido pelo Decreta n° 4.327. de 8.8.2002) 

II - com cinquenta par cento de reduc;ao no percentual de aplicac;ao em gratuidade, se 

o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a trinta por cento; ou(lnc!ufda pela Decreta 

n° 4.327, de 8.8.2002) 

Ill - com setenta e cinco por cento de redu~o no percentual de aplica~o em 

gratuiclade, se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a cinquenta par cento ou se 

completar o quantitativa das intemaV(>es hospitalares, mediclo par paciente-dia, com atendimentos 

gratuitos devidamente informados par meio de CIH, nao financiados pelo SUS ou par qualquer outra 

fonte.(!ncluido pela Decreto no 4.327. de 8.8.2002) 

§ 11. Tratando-se de instituiV§o que atue, simultaneamente, nas areas de saude e de 

assistencia social ou educacional, devera ela atender ao disposto no inciso VI, ou ao percentual 

minima de serviyos prestados ao SUS pela area de saude e ao percentual daquele em rela~o as 

demais.(lnclufda pelo Decreto no 4.327. de 8.8.2002) 



§ 12. Na hip6tese do § 11, nao serao consideradas, para efeito de apurayao do 

percentual da receita bruta aplicada em gratuidade, as receitas prownientes dos servic;os de 

saude.(!ncluido pelo Decreto n" 4.327. de 8.8.2002) 

§ 13. o valor aplicado em gratuidade na area de saude, quando nao comprovado por 

meio de registro contabil especifiCO, sera obtido mediante a valorayao dos procedimentos realizados 

com base nas tabelas de pagamentos do SUS.(Incluida pelo Decreta n" 4.327, de 8.8.2002) 

§ 14. Em hip6tese alguma sera admitida como aplicayao em gratuidade a eventual 

diferenc;a entre os valores pagos pelo SUS e os prec;os praticados pela entidade ou pelo 

mercado.(lnclufdo pelo Decreta n" 4.327, de 8.8.2002) 

§ 15. 0 prazo de que trata o r;apt:Jt nao se apliGa as entidades que prestam, 

e*Giusivamente, assistensia social a pessoas carentes e que tenllam por objeti-vos a proteQao a 

famflia, a matemidade, a infancia, a adolescencia, a 'lelllice, 0 amparo a criaA(JaS e adolescentes, a 

habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia ou a promogao de sua integraQao a 

'/ida comunitaria, em relagao as exigencias dos incises II e Ill deste artigo.Onciuido pelo Decreta n" 

4.381, de 17.9.2002) (Revogada pelo Decreto n" 4.499. de 4.12.2002) 

§ 16. Nao serao considerados os valores relativos a bolsas custeadas pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES ou resultantes de acordo ou conwnyao 

coletiva de trabalho, para os fins de calculo da gratuidade, de que trata o inciso VI deste 

artigo.(lncluido pe!o Decreta n" 4.381, de 17.9.2002) 

§ 17. A instituiyao de saude podera, altemativamente, para dar cumprimento ao requisito 

previsto no inciso VI do caput deste artigo ou no § 42 , realizar projetos de apoio ao 

desenvolvimento institucional do SUS, estabelecendo convenio com a Uniao, por intermedia 

do Ministeno da Saude, nas seguintes areas de atuayao: (lnc!uida pelo Decreto n" 5.895, de 

8.8.2006) 

I - estudos de avaliac;ao e incorporac;ao de tecnologias; 

II - capacitac;ao de recursos humanos; 

Ill - pesquisas de interesse publico em saude; 

IV- desenvolvimento de tecnicas e operayao de gestao em servic;os de saude. 

§ 18. 0 Ministerio da Saude definira, em portaria, os requisitos tecnicos essenciais para 

o reconhecimento de e:xcelencia referente a cada uma das areas de atuac;aa 

previstas no§ 17. (lncluido pelo Decreta n" 5.895, de 8.8.2006) 



§ 19. 0 recurso despendido pela entidade de saude no projeto de apoio nao podera ser inferior 

ao valor da isen9ao das contribui9oes sociais usufruida. (lnclufdo pelo Decreto no 5.895. de 

8.8.2006) 

§ 20. o projeto de apoio sera aprovado pelo Ministerio da Saude, ouvidas as insUincias do 

SUS, segundo procedimento a ser definido em portaria ministerial. (lnclufdo pelo Decreta no 

5.895, de 8.8.2006) 

§ 21. As instituiy()es de salide que venham a se beneficiar da condiyao prevista no § 17 

poderao complementar as atividades de apoio com a prestayao de serviyos ambulatoriais e 

hospitalares, nao remunerados, ao SUS, mediante pacto com o gestor local do SUS, 

observadas as seguintes condi9oes: (lnclufdo pelo Decreta no 5.895, de 8.8.2006) 

I- o valor previsto no caput nao podera ultrapassar trinta por cento do valor usufruido com a 

isenyao das contribuiy()es sociais; 

II - a instituiyao de saude devera apresentar, ao gestor local do SUS, plano de trabalho com 

previsao de atendimento e detalhamento de custos, os quais nao poderao e:xceder o valor 

efetivamente despendido pela instituiyao; 

Ill - a demonstrayao dos custos a que se refere o inciso II podera ser exigida mediante 

apresentayao dos comprovantes necessarios; 

IV- as institui9oes conveniadas deverao informar a produyao nos Sistemas de lnformayao 
Hospitalar e Ambulatorial - SIA e SIHISUS, com observayao de nao gerayao de creditos. 

§ 22. A participayao de instituiy()es de saude em projetos de apoio previstos no § 17 

nao podera ocorrer em prejuizo de atividades assistenciais prestadas ao 

SUS. (lncluido pelo Decreta no 5.895. de 8.8.2006) 

§ 23. 0 conteudo e o valor das atividades desenwlvidas em cada projeto de apoio ao 

desenwlvimento institucional e de prestayao de serviyos ao SUS deverao ser objeto de 

relat6rios semestrais, os quais serao encaminhados a area do Ministerio da Saude vinculada 

ao projeto de apoio e de presta9ao de serviyos e ao CNAS, para fiscalizayao, sem prejuizo 

das atribui9oes dos 6rgaos de fiscalizayao tributaria e previdenciana. (inclufdo pelo Decreta 

no 5.895, de 8.8.2006) 

§ 24. 0 CNAS, como apoio dos Ministenos da Saude e da Previdencia Social, avaliara 

a correspondencia entre o valor da isenyao e o valor dos recursos despendidos pela 

instituiyao de saude, com base na analise do custo contabil de cada projeto, 

considerando os valores de investimento e os componentes diretos e indiretos do 

referido custo. (lncluido pe!o Decreta n" 5.895. de 8.8.2006) 



Art . 4° - Para fins do cumprimento do disposto neste Decreto, a pessoa juridica devera 

apresentar ao CNAS, alem do relat6rio de execu~o de plano de trabalho aprovado, pelo menos, as 

seguintes demonstra¢es contabeis e fmanceiras, relativas aos tres ultimos exercicios: 

I - balanc;o patrimonial; 

II - demonstra~o do resultado do exercicio; 

Ill- demonstra~o de mutac;:ao do patrimOnio; 

IV- demonstra~o das origem e aplica¢es de recursos; 

V- notas explicativas. 

Paragrafo unico. Nas notas explicativas, deverao estar evidenciados o resumo das 

principais praticas contabeis e os criterios de apura~o do total das receitas, das despesas, das 

gratuidades, das doa¢es, das subven¢es e das aplica¢es de recursos, bern como da mensura~o 

dos gastos e despesas relacionados com a atividade assistencial, especialmente daqueles 

necessarios a comprova~o do disposto no inciso VI do art. 3°, e demonstradas as contribui¢es 

previdenciarias devida, como se a entidade nao gozasse da isen~o. 

Art . 5° - 0 CNAS somente apreciara as demonstra¢es contabeis e financeiras, a que 

se refere o artigo anterior, se tiverem sido devidamente auditadas por auditor independente 

legal mente habilitado junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

§ 1° Estao desobrigadas da auditagem as entidades que tenham auffirido em cada urn 

dos tres eKercicios a que se refere o artigo anterior receita bruta igual ou inferior a R$600.000,00 

(seiscentos m~ reais). 

§ 2° Sera ~ida auditoria por auditores independentes registradas na Comissao de \talores 

Mobiliarios CVM, quando a receita bruta auffirida em qualquer dos tr$ exercicios reffiridos no artigo 

anterior for superior a R$1.800.000,00 (urn milf:lao e oitocentos mil reais). 

§ 12 EsUio desobrigadas da auditagem as entidades que tenham auferido em cada urn 

dos tres exercicios a que se refere o artigo anterior receita bruta igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 

(urn milhao e duzentos mil reais). (Redacao dada pelo Dec 3.504. de 13.06.2000) 

§ 22 Sera exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissao de 

Valores Mobiliarios - CVM, quando a receita bruta auferida em qualquer dos tres exercicios referidos 

no artigo anterior for superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). (Redacao 

dada pelo Dec 3.504, de 13.06.2000) 

§ 3° Os valores fixados nos paragrafos anteriores serao atualizados anualmente pelo 

indice Geral de Prec;os- Disponibilidade lntema, da Funda~o Getulio Vargas. 

§ 4° 0 Ministerio da Previdencia e Assistencia Social podera determinar que as 

entidades referidas no § 1° obedec;:am a plano de contas padronizado segundo criterios por ele 

definidos. 

Art . 6° - Na auditoria a que se refere o artigo anterior, serao observadas as normas 

pertinentes do Conselho Federal de Contabilidade e, em particular, os principios fundamentais de 

contabilidade e as norma de auditoria. 



Art _ 7° - Compete ao CNAS julgar a qualidade de entidade beneficente de assistencia 

social, observando as dispos~es deste Decreto e de legislayao especifiCa, bern como cancelar, a 

qualquer tempo, o CertifiCado de Entidade de Fins Filantr6picos, se verifiCado o descumprimento das 

condi~es e dos requisitos estabelecidos nos arts. 2° e 3°. 

§ 1 o Das decisoes finais do CNJ\.S cabera reGliFSO ao Ministro de Estado da 

PrewtenGia e AssistenGia Social no prazo de triRta dias, oomados da data de publicayao do ato no 

Diario Oficial da Uniao, por parte da entidade interessada 01:1 do lnstitl:lto Nacional do Seg1:1ro Social 

~ 

§ 1Q Das decisOes ftnais do CNAS cabera recurso ao Ministro de Estado da 

Previdencia e Assistencia Social no prazo de dez dias, contados da data da publicac;ao do ato no 

Diario Oficial da Uniao, por parte da entidade interessada ou do lnstituto Nacional do Seguro Social -

INSS; e das decisoes do CNAS que nao referendarem os atos da Presidencia sera interposto recurso 

ex officio, sem prejuizo de eventual recurso voluntario. (Redacao dada pelo Dec 3.504, de 

13.06.2000) 

§ 2° Qualquer Conselheiro do CNAS, os 6rgaos especfficos dos Ministerios da Justic;a 

e da Previdencia e Assistencia Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da 

Fazenda ou o Ministeno Publico poderao representar aquele Conselho sobre o descumprimento das 

condic;oes e requisitos previstos nos arts. 2° e 3°, indicando os fatos, com suas circunstancias, o 

fundamento legal e as provas ou, quando for o caso, a indicayao de onde estas possam ser obtidas, 

sendo observado o seguinte procedimento: 

I - recebida a representayao, sera designada relator, que notificara a empresa sabre o 

seu inteiro tear; 

II - notificada, a entidade tera o prazo de trinta dias para apresentayao de defesa e 

produc;ao de provas; 

Ill - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestac;ao da parte 

interessada, o relator, em quinze dias, proferira seu wto, salw se considerar indispensavel a 

realizayao de diligencias; 

IV - havendo determinac;ao de diligencias, o relator proferira o seu wto em quinze dias 

p6s a sua realizayao; 

V - 0 CNAS deliberara acerca do cancelamento do Certificado de Entidade do Fins 

Filantr6picos ate a primeira sessao seguinte a apresentayao do wto do relator, nao cabendo pedido 

de reconsiderayao; 

VI- da decisao podera a entidade interessada ou o INSS interpor recurso ao Ministro 

de Estado da Previdencia e Assistencia Social no prazo de trinta dias, contados da data de 

publicayao do ato no Diario Oficial da Uniao. 

§ 3° 0 CNAS e o INSS integrarao seus respectivos sistemas informatizados para 

intercambio permanente de dados relatives as entidades beneficentes de assistencia sociaL 

§ 4° 0 CNAS fomecera mensalmente ao Ministerio da Justic;a e a Secretaria da 

Receita Federal a relayao das entidades que tiveram seus certificados cancelados. 



Art . 8° - 0 INSS, por solicita{:§o do CNAS, realizara diligencia extema para suprir a 

necessidade de informa{:§o ou adotar providencia que as circunstancias assim recomendarem, com 

vistas a adequada instru{:§o de processo de concessao ou manutenyao do Certificado de Entidade de 

Fins Filantr6picos, dewndo esses 6rgaos manter permanente integrayao e intercambio de 

informayi)es. 

Art. 89.-A. As instituiyOes que possuam Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos 

deverao afocar placa indicativa, em local visiwl, conforme modelo aprovado pelo CNAS, em que 

constem os seguintes dizeres: "Esta entidade tern Certificado de Fins Filantr6picos concedido pelo 

Conselho Nacional de Assistencia Social, para prestar atendimento a pessoas carentes. (Artigo 

inclufdo pelo Dec 3.504. de 13.06.2000) 

Art . go - Este Decreta entra em vigor na data de sua publicayao, exceto o inciso VI do 

art. 3°, no que resultar ampliayao do montante atualmente e}(jgido, e o art. 5°, que entrarao em vigor a 

partir de 1° de julho de 1998. 

Art . 10- Revogam-se os Decretos n°s 752, de 16 de fevereiro de 1993, e 1.038, de 7 

de janeiro de 1994. 

Brasilia, 6 de abril de 1998; 177° da lndependencia e 11 oo da Republica. 



ANEXO 2 - MODELO DE ESTATUTO SOCIAL DE ASSOCIACAO 

Disponfvel em http://www.abong.org.br Acesso em 24/06/2006 



Modelo de Estatuto Social de Associa~ao 

Da Denomina{:ao, Sede e Fins 

Artigo 1°- A (o) (nome da organiza«;ao) e uma associa{:Bo civil, de direito 

privado, sem fins lucrativos e economicos, com sede e foro no municipio de , Estado 

de_ 

Paragrafo Dnico - A associa{:Bo tera dura«;ao por tempo indeterminado e nao fara qualquer 

discrimina~o de ra{:a, cor, genero ou religiao. 

Artigo 2° -A (o) (organiza~o) tern por finalidades: 

a) ________________________________________ __ 

~-------------------------------------

~------------------------------------------
Paragrafo Dnico - A associa«;ao nao distribui entre os seus associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores e-ventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, 

dividendos, bonifica{:oes, participa{:oes ou parcefas do seu patrimonio, auferidos mediante o exerclcio 

de suas atividades, e os aplica integralmente na consecu{:Bo do seu objetivo social. 

Artigo 3° - No desenwlvimento de suas atividades, a associa«;ao observara os principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia. {disposi{:Bo 

obrigat6ria apenas para as organiza{:Oes que pretendem qualificar-se como Oscip - Lei 9790/99, 

inciso I do art. 4°) 

Paragrafo Primeiro - Para cumprir seu prop6sito a associa«;ao atuara por meio de 

-----------{No caso de organiza{:Oes que pretendem qualificar-se como Oscip- Lei 9790/99, e 

obrigat6rio descrever de que modo exercera suas atividades, optando por uma ou mais das formas a 

seguir: e:xecu{:Bo direta de projetos, programas ou pianos de a{:Oes; doa{:Bo de recursos fisicos, 

humanos e financeiros, ou presta{:Bo de servi{:Os intermediarios de apoio a outras organiza¢es sem 

fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuam em areas afins- Lei 9790/99, § unico do art. 3°) 

Paragrafo Segundo - A (o) (organiza{:Bo) presta servi{:Os permanentes e 

sem qualquer discrimina{:Bo de clienteta. (disposi{:Bo obrigat6ria apenas para as organiza{:Oes que 

pretendem obter o Registro no CNAS) 



objetivos institucionais. (dispos~o obrigat6ria para as organiza~es que pretendem obter o Registro 

noCNAS) 

Artigo 32 - Nao percebem seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, 

benfeitores ou equivalentes remunera~o. vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por 

qualquer forma ou titulo, em razao das competencias, fun~es ou atividades que lhes sejam 

atribuidas pelos respectivos atos constitutivos. (dispo~o obrigat6ria para as organiza~es que 

pretendem obter o Registro no CNAS)- O~o I 

Artigo 32 - A associa~o pode remunerar os membros de seu Conselho Diretor que 

efetivamente atuam na gestao executiva e aqueles que lhe prestam servic;os especificos, respeitados 

em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na regiao onde exerce suas atividades. ·(Lei 

9790/99, inciso VI do art. 4°) (1]- Op~o II 

Artigo 33 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Conselho Diretor e referendados pela 

Assembleia GeraL 

Localidade e data. 

Presidente 

Secreta rio 

Jurfdico 



ANEXO 3- MODELO DE RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 

Disponfvel em: http:// mj.gov .br/snj/utilidadepublica/ Acesso em 24/06/2006 



MINISTERIO DA JUSTI<;A 
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTI<;A 

DEPARTAMENTO DE JUSTI<;A, CLASSIFICA<;AO, TITULOS E QUALIFICA<;AO 

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 

Senhor Diretor do Departamento de Justiya, 

Na qualidade de representante legal da Instituiyao abaixo qualificada, venho, respeitosamente 
encaminhar o relatorio circunstanciado de atividades, em atenyao a Lei n° 91/35, regulamentada pelo 
Decreto no 50.517/61, objetivando: 

( ) Concessao do titulo de Utilidade PUblica Federal (Requerimento) 

( ) Manuten~ao do titulo de Utilidade Publica Federal (Presta~ao de Contas Anual) 

I I -------
Cidade!UF Data Assinatura Representante Legal 

A. IDENTIFICA(:AO 

Nome/ Razao Social: 

CNPJ: 

Endere~o: 

Cidade/UF: 

Telefone: 

c "d d aso a entJ a e possua fir 1 t t b I . t f: • :ti 1 1a ou ou ros es a e ec1men os, avor m ormar: 
Nome: 

Endere~o: 

Cidade/UF: 

Telefone: 

CNPJ: 

. Para que todos as filims seJam cadastradas a ent1dade podera msenr novos quadros, cop1ando e coiando as 
' informa~oes solicitadas. · 



B. TIPO DE ESTABELECIMENTO 

A sede da entidade e: 

[ ] Alngada [ ] Propria [ ] Cedida [ ] Comodato [ ] outros 

C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

Informe os dados relativos ao PRIMEmO registro legal da Entidade. A data seni utilizada para 
b d E .d d ti • ti I . 'd I .d d sa erquan o a nb a e 01 orma mente constltm a e qua sua 1 a e. 

Numero do Registro no livro: 

Numero: 

Cartorio: 

Municipio/ UF: 

Data do Registro: 

D. COMPOSICAO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTARIA 

Presidente ou Representante legal da entidade: 

Cargo: I Profissao: 
CPF: IRG: I Orgao Expedidor: 

E funciomirio publico? Sim () Nao () 

Alem do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra fun~ao pela qual recebe remunera~ao? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Relacione os demais diretores da Entidade. 
Nome do Diretor: 

Ca_rgo: / Profissao: 
CPF: IRG: I Orgao Expedidor: 

:E funcionario publico? Sim ( ) Nao ( ) 

Alem do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra fun~ao pela qual recebe remunera~ao? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Nome do Diretor: 



' I Profissao: l Cargo: 
CPF: \RG: I Orgao Expedidor: 

E funciomirio publico? Sim ( ) Nao ( ) 

Alem do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra fun~ao pela qual recebe remunera~ao? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Nome do Diretor: 

Cargo: I Prot-.ssao: 
CPF: IRG: J Orgao Expedidor: 

E funciomirio publico? Sim ( ) Nao ( ) 

Alem do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra fun~ao pela qual recebe remunera~ao? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

rara que todos os diretores sejam cadastrados a entidade podera inserir novos quadros, copiando e colando as 
informa~oes soiicitarias. 

Mandato da atual diretoria: 
I Inicio: I Termino: 

E. ALTERA(:OES ESTATUTAluAS NO EXERCICIO ANTERIOR 

lnforme os dados relativos a eventuais altera~oes estatutarias da Entidade ocorridas no ultimo 
exercicio: 
Cartorio: I Data do Registro: 

Municipio/ UF: 

Finalidade da altera~ao: 

Cartorio: I Data do Registro: 

Municipio/ UF: 

Finalidade da altera~ao: 

Cartorio: l Data do Registro: 

Municipio/ UF: 

~inalidade da altera~ao: 

Para informar todas as alterm:;oes a entidade poden'i inserir novos quadros, copiando e cohmdo as informac5es 
solicitadas, 



F- RECURSOS HUMANOS 

lnformar a quantidade de pessoas que colaboram com a entidade: 

Colaboradores Quantidade 

Funcionarios 
Estagiarios remunerados 
Total de pessoal ocupado assalariado 

Voluntarios permanentes 
Voluntarios eventuais 
Estagiarios nao remunerados 
Total de pessoal ocupado nao remunerado 
N° de trabalhadores autonomos que prestaram servi~os no exercicio 
anterior 
Ouantidade de diretores remunerados 

G. RESPONSA VEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

Indique uma pessoa que conh~a detalhadamente a Entidade e que seja de facil contato para o 
publico em geral: 

!Nome: 

Cargo: 

~DD/ Telefone: IE-mail: 

OBSERVAC.\0: 

a) Para o requerimento do titulo de Utilidade Publica Federal a entidade devera demonstrar os 
servi~os desenvolvidos e o demonstrativo contabil dos tres anos anteriores a formula~ao do 
pedido. Sendo assim, a entidade que requer o titulo devera preencher os itens de atividades e 
servi~os (itens H a J) e o Demonstrativo contabil (item K) para cada urn daqueles exercicios, 
indicando o ano de referencia das atividades relatadas. Por exemplo, a entidade que formular 
o pedido em 2006 devera apresentar as informa~oes solicitadas referente aos anos 2003; 2004 e 
2005, separadamente. 

b) A entidade que estiver apresentando a documenta~ao para renova~ao do titulo devera 
preencher os itens H ao K apenas do ano em que estiver Prestando Contas. 



INDIQUE 0 ANO QUE CORRESPONDE AS ATIVIDADES ABAIXO: _______ _ 

H.ATIVIDADES 

1) Apresenta~ao 
0 espac;o abaixo e destinado para a entidade apresentar de forma sucinta algumas caracteristicas e 
especificidades do seu trabalho que considere relevante. Podera ser destacado, por exemplo: perfil da 
entidade (suas motivac;oes; sua hist6ria; missao; etc); caracterizac;ao da comunidade e do publico alvo 
(demandas e necessidades ; caracteristicas da area); justificativa para as ac;Oes realizadas; recursos da 
entidade para realizar suas atividades (infra-estrutura; recursos materiais; equipe profissional); forma de 
organizac;ao; etc. 

Nao ha limites para quantidade de informa~oes relatadas, podendo ser ampliado o quadro de Apresentm;iio. 

2) Detalhamento das atividades/ servi~os e projetos desenvolvidos 
No quadro de detalhamento das atividades a entidade podera fomecer infonnac;oes sobre todas as atividades, 
servic;os e/ ou projetos prestados durante o ano, sendo permitida a indusao de novos quadros para 
inserir quantas atividades desejar. 0 preenchimento do quadro deve ser realizado articulando a descric;ao 
da atividade ( conteudo ), o objetivo pretendido com a realizac;ao da atividade, publico alvo atendido pela 
atividade, a quantidade de beneficiarios atendidos (n° total; no de atendidos de forma gratuita; n° de 
atendidos de forma parcialmente gratuita; porcentagem da gratuidade parcial e n° de atendidos de forma nao 
gratuita), o periodo de realizac;ao da atividade durante o ano e os resultados obtidos com a atividade. 

Ao final do relatorio e reservado um espllfo para acrescentar inform(lfoes adicionais, niio contempladas 
neste quadro de detalhamento. 

ATIVIDADE (servi.;o ou projeto) 1: 
Descri~ao (Infonnar, uma a uma, as atividades/ semc;os ou o nome do projeto desenvolvido pela 
entidade, detalhando o conteudo desses): 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcanc;ar com a realizac;ao da atividade, servic;o ou projeto 
citado acima): 

Publico Alvo (Informar qual e o publico ao qual se destina a atividade, servic;o ou projeto citado ): 

Periodo de realiza~ao (Informar o periodo em que a atividade foi realizada (inicio e fim; carga horaria; 
periodicidade; etc): 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os resultados 
pod em ser detalhados de forma quantitativa el ou qualitativa, descrevendo os beneficios sociais 
alcanc;ados com a atividade, servic;o ou projeto citado ): 

N° total de beneficiarios atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a atividade, 
servic;o ou projeto citado ): 

No de beneficiarios atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas sao atendidas de forma 
inteiramente gratuitas): 



I N° de beneficiarios atendidos de forma parciolmente gratuita (Infonnar quantas pessoas sao atendidas 
de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os pacientes atendidos 
pelo SUS, beneficiarios que contribuem parcialmente com os custos do servic;o, etc): 

Percentual da gratuidade parcial (Infonnar de quanto e a porcentagem da contribuic;ao dos beneficiarios 
com gratuidad.e parcial): 

N° de beneficiarios atendidos de forma niio gratuita (Infonnar o niimero de beneficiarios que 
contribuem integralmente com os custos do servi~ prestado pela entidade): 

Cadastre cada atividade, servi~o ou projeto realizado em urn quadro separado, copiando e colando os quadros 
para inserir todas as atividades desenvolvidas. Ao descrever a atividade, projeto ou servi~o, nao ha limites 
para quanti dade de informa~oes relatadas, pod en do ser ampliado o quadro de detalhamento. 

3) Considerando as atividades detalhadas acima, informe o publico alvo principal (mais 
representativo ), dentre as op~oes a baixo, em rela~ao aos beneficiarios das atividades. A entidade 
podera selecionar ate tres op~es de PUblico Alvo, que considere mais representativos dos beneficiarios das 
principais atividades que realiza. Para isso, os campos selecionados devem ser preenchidos com os 
algarismos 1, 2 e 3, de acordo com a ordem de prioridade do publico alvo. 

( ) Crian~as e Adolescentes; 

( ) Crian~as e Adolescentes vitimas de violencia sexual; 

( ) Idosos; 

( ) Mulheres; 

( ) Associa~oes; 

( ) Pequenos produtores; 

( ) Portadores de Deficiencia; 

( ) Negros/ Quilombolas; 

( ) Indigenas; 

( ) Estudantes; 

( ) Adolescentes em couflito com a lei; 

( ) Individuos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciario; 

( ) Individuos em situa~ao de rna (moradores de rna); 

( ) Migrantes/ lmigrantes; 

( ) Familia; 

( ) Usuarios de substancias psicoativas. 

( ) Comunidades locais 

( ) Comunidade cientifica 

( ) Autoridades locais 

( ) Lideran~as comunitarias 

( ) Moradores de areas de ocupa~ao 

( ) Outras ongs; 

( ) Organiza~oes/ movimentos populares 



( ) Outros ( caso a entidade atenda a algum publico nao especificado anteriormente, deveni eli car nessa 

opvao e especificar o publico atendido) Qual (is) : ________________ _ 

4) Informe a origem da principal foote de recursos que custeiam as atividades, servi~os e projetos 
realizados, marcando na op~ao correspondente (se a entidade recebe recursos de mais de uma foote, 
informe os percentuais recebidos de cada foote): 

( ) Propria ( recursos decorrentes da prestayao de servivos da entidade) __ % 

( ) Propria (recursos decorrentes de mensalidades/ doayoes dos membros ou associados) % 

( ) Privada (recursos de doavoes e parcerias com empresas e entidades privadas) % 

( ) Privada (recursos de doay()es eventuais) % 

( ) Publica (recursos de subveny()es, convemos e parcerias com 6rgaos ou entidades publicas) % 

( ) Internacional Privada (recursos de entidades e organizavoes internacionais) % 

( ) Internacional PUblica (recursos de Paises estrangeiros, ONU, etc.) % 

5) Preencha os campos abaixo com informa~oes relativas a area de abrangencia das atividades, 
servi~os e projetos desenvolvidos, considerando a localiza~ao do conjunto de pessoas que usufrui os 
servi~os prestados pela entidade. Especifique a area de abrangencia no espa~o correspondente a 
op~ao escolhida: 

Area Geografica de abrangencia do projeto: 

( ) Bairro (Se o conjunto de pessoas que usufrui das atividades, servivos e projetos desenvolvidos esta 
todo localizado em ambito local - Bairro ). 
Especifique o Bairro atendido pela entidade eo Municipio eo Estado onde se localiza o bairro: 
Bairro: -------------
Municipio: _________ _ 
Estado: __________ _ 

( ) Municipio (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, servivos e projetos desenvolvidos esta 
localizado em ambito municipal.) 
Especifique o Municipio atendido pela entidade eo Estado onde se localiza o Municipio: 
Municipio: __________ _ 
Estado: ---------------

( ) Estado (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, servivos e projetos desenvolvidos esta 
localizado em ambito estadual) 
Especifique o Estado atendido pela entidade: 
Estado: 

( ) Nacional (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, servivos e projetos desenvolvidos esta 
distribuido em ambito nacional - diferentes regioes e/ ou Estados do territ6rio brasileiro) 
Especifique os Estados ou as Regioes atendidas pela entidade: 
Regioes e/ ou Estados atendidos: ___________ _ 

( ) Internacional (Sea atuayao da entidade alcanva outros paises) 
Especifique os paises atendidos pela entidade: 
Pais (es): __________ _ 



6) Informe qual a zona de opera~ao de abrangencia das atividades, servi~os e projetos desenvolvidos: 

( ) Rural ( ) Urbana ( ) Ambas (rural e urbana) 

7) Outras informa~oes: 
0 quadro abaixo e destinado para informayoes adicionais que a entidade tenha interesse em divulgar. 
Permite que a entidade relate informayoes nao contempladas nos itehs preenchidos, como: avaliayao da 
equipe da entidade sobre o trabalho realizado; avaliayao do publico alvo sobre os beneficios recebidos; 
metodologias de intervenyao; estrategias originais para enfrentar as dificuldades; impacto social da atuayao; 
experiencias inovadoras; resultados alcanyados; etc. 

Nao ba limites para quantidade de informa.,:oes relatadas, podendo ser ampliado o qu(ulro. 

I. PARCERIAS E SUBVEN(:OES PUBLICAS 
As parcerias publicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realizayao de atividades 
de interesse publico. 
Cadastre cada parceria em urn quadro separado, copiando e colando os quadros para inserir mais 
uma parceria. 

- Informa.;oes sobre o orgao ou entidade parceira 

8) Preencha os campos abaixo com os dados relativos aos 6rgaos ou entidades da Administrayao PUblica das 
. . b d b qurus a mstttuwao rece e repasse e recursos ou su venyoes. 

Nome do 6rgao oti entidade parceira 

Classi:ficayao do 6rgao na estrutura administrativa Posiya<l do 6rgao na eStfl}tura Origem dos recursos 
federativa. .·.··. · ·:· .. . . repassados 

( ) Poder Executivo ( ) Federal ( ) Federal 

( ) Poder Legislativo ( ) Estadual ( ) Estadual 

( ) Poder Judiciario ( ) Municipal ( ) Municipal 

( ) Ministerio PUblico 

( ) Autarquias ou Fundayoes publicas 

( ) Empresas publicas 

( ) Sociedade de Economia Mista 

- Informa-,:oes sobre a parceria 

9) Nesse campo, a entidade deve informar de que forma se deu a parceria com o orgao acima 
descrito. 
Cada registro admite apenas um instrumento de parceria. Caso a entidade tenha firmado mais de 
uma parceria com o mesmo orgao, deve preencher um registro para cada uma delas, copiando e 
cohmdo o quadro de informa~;oes" 



Natureza do instruJriento de pafceria ·'·· .. · 'o: ;. .o:·' ·· .. · 
.. · ,· .. .· . 

( ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitat6rio ou de dispensa de licitavao) 

( ) Convenio 

( ) Termo de Parceria 

( ) Contrato de Gestao 

( ) Outro (especificar): 

Data de publicavao na imprensa oficial . . '·. ,.·' : ' · .. , ·. 

Total de recursos financeiros previstos Recursos financeirosjii repassados : .. · . . 

,, .. 

Atividades. exec:l,ltadas mediante ritiliza((aO de reeurs()s. publicOs ( relacio:(lada COtn. a pafC¢tiadesC!ita). < , .... '.·• 

N° de beneficiarios I .· 

Previsao · de inicio das · atividades , .. Previsao de termino das atiV:idctdes. ·.···. ···.··.:··.·.: ..... :·.···· .. .'· ··.'.' .. ·.·· ... 

J. QUESTIONARIO DE INSER(:AO SOCIAL DA ENTIDADE 

10) Responda o questiomirio abaixo com informavoes sobre a inservao social da entidade: 

Levando em considera~io a rela~io de representatividade da entidade com o publico beneficiario de 
suas atividades, servi~os e pro.ietos, responda os seguintes itens: 
Para estabelecer os tipos de atividades e servivos prestados pela entidade foram realizados esto.dos e 
pesquisas,. para levantar deinandas e necessidades do publico alvo e caracterizar o perfil .. dos beneficiarios? 
Sim ( ) 
Nao ( ) 

A entidade criou espavos para que o publico alvo participasse do planejamento, execuvao e avaliayao das 
atividades e servivos oferecidos? 
Sim ( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva como se deu a participavao dos beneficiarios: 

A entidade permitiu a participavao do publico alvo rta definivao e controle dos custos/ orvamentos 
destinados para as atividades e servic;:os prestados? 
Sim ( ) 
Nao( ) 

A entidade fez parcerias ou articulou redes com instancias/ instituivoes da comunidade em qu:e atua, para 
ampliar o atendimento ao publico alvo? 
Sim ( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva as parcerias e/ ou redes articuladas: 

A entidade realizou a9oes para dar visibilidade/ denunciar os fenomenos relacionados ao publico ao qual 
dirige suas atividades, contribuindo para mobilizavao e organizavao do publico alvo ( campanhas, 
conferencias, capacitavao de lideran((as, promove a conscientizavao acerca dos direitos e leis, etc)? 



Sim ( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva as av5es realizadas: 

0 qontatq e a exp~tiet1qia mt iealti~~a~ de atividades com 0 .·publico alvo Joram aproveitados, pela 
entidade, pa:rarealizacao e divulgh~~o de pesquisas? . .. . .... 
Sim ( ) 
Nao ( ) 
Se sim, relate as pesquisas e publica¢es realizadas pela entidade: 

Aerttid~depr()Ili6veu a capaCita.~() 'dos profi.Ss1onais em relavao. ateii1ati~~ coiri ~ q\laf atuou? ·~ :• ·•····.· • ... 
Sim ( ) 
Nao( ) 
Se sim, como se deu essa capacitacao? 

Avalia~ao 

Aeritidade estabeleceu mecanismos de avaliiwao dos servic;os e atividades p:restados?· ·. 

Sim ( ) 
Nao ( ) 
Se sim, qual mecarusmo utilizado (questionario, pesquisa, etc)? Comente os resultados da avaliavao. 

Se sim, quem participou das avaliac;oes: 
( ) co mum dade ( ) outras organizac;oes 
( ) publico alvo/ beneficiario ( ) parceiro 
( ) equipe executora ( ) outros: 

Em rela~ao a contribui~ao da entidade para a amplia~o da democracia e fortalecimento da 
.d d . b . t •t Cl a ama preenc a os segum es • ens: 

· Ael1tidade partidpou de espayos de controle social ( conselhos, foruns, etc) ? 
.. . . . . • .. ,. ' < . .· .•. 

Sim ( ) 
Nao( ) 

Se sim, quais? Relate de forma sucinta a participac;ao da entidade nos espac;os que participou (impactos e 
resultados para o processo de formulac;ao de politicas publicas, etc). 

A entidade desenvolve alguma ac;ao de valorizac;ao da diversidade (negros (as); genero; opc;ao sexual; 
portadores de necessidades espedais) entre berieficiarios e/ ou colaboradores da entidade? 

Sim ( ) 
Nao( ) 

Se sim, descreva as ac;oes realizadas. 



------------ ------

Em relac;ao aos beneficiarios das atividades: 
As ati,vida(ies e ~¢~i~~sJ~~1i~.a(1os pela entidade, .ating~Il1 ~ populavao de baixa l'#~dfl. (r~~aa. metJ.sru per 
ca ita de at~ meio sal{uio mln.imo )? . . . . ·.. . . . .. . 

Sim ( ) 
Nao( ) 

As atividades e· se(v~~?s r~ilizados pela entidad~, €ltin~~m beheficiiuios que se ellcontram em situavao de 
vulnerabili(}ad¢ .socia,l 011 de risco. soci€11 (f~~i~s! ~ ip(}i#d~os com perda ot1 fragilidade. de vfnculos de 
afetividade, perten~;¥ue11tq esoci~bilidade; identidades estigmatizadas; exclusao pel a pobrez~ e/ ou aces so 

·. as demais · olitica~. iiblicas; vitimas.de violem~ia; etc ? · · 
Sim ( ) 
Nao( ) 

Para realizac;ao da Prestac;io de Contas Anual, caso a entidade tenha recebido recursos publicos 
federais neste exercicio, deveni comprovar que publicou seu demonstrativo de receitas e despesas, como 
exigido pelo art. 2°, alinea "g", do Decreto 50.517/6I, informando: 

Nome do jomal ou peri6dico: ----------------------
Niimero: Data de publicac;io: _____________ _ 

Obs: Caso se fafa necessario, o Ministirio da Justifa podera requisitar copia ou exemplar desta 
publicafiio. 

K. DEMONSTRATIVO CONTABIL 

Receita anual (em R$) 
[ ] Acima de 5 milhoes (especificar): ______ _ 
[ ] Acima de 2,5 milhoes ate 5 milhoes 
[ ] Acima de 1 milhao ate 2,5 milhoes 
[ ] Acima de 500 mil ate 1 milhao 
[ ] Acima de 250 mil ate 500 mil 

.· 
1 

[ ] Acima de I 00 mil ate 250 mil 
[ ] Acima de 50 mil ate I 00 mil 
[ ] Acima de 25 mil ate 50 mil 
[ ] Acima de 10 mil ate 25 mil 
[ ] Acima de 5 mil ate 10 mil 
[ ] Ate 5 mil 

Observavao: 0 Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes areas de atuac;ao 
de cada uma das Entidades. Desta maneira procure informar os dados da entidade utilizando a conta 
que melhor se ajuste a sua realidade, a seus objetivos sociais e a seu plano de contas. 

• As contas que nao se aplicam a entidade favor informar como valor zero; 
• Orientamos que o preenchimento seja feito com auxilio de urn contador; 

Se tiver duvidas no preenchimento das peyas contabeis, acesse o site v.:vv\v mi.gov br/snj/uiiJid'adeoublica 

para obter o Manual de Demonstrav5es Contabeis. 



INDICAR 0 CONTABILISTA RESPONSA VEL PELAS INFORMA~OES PRESTADAS 
Nome do contabilista responsavel: 

N° do registro no CRC: I UF: I 
CPFno 

Telefone para contato ( ) e-mail: 

Assinatura e carimbo do Contador 

L. A VALIA~AO DO MODELO DE RELATORIO 

"ti b d I d I • . . I Mam este sua opmtao so re este mo e o e re atono J!ara _g_ueJJossamos apnmora- o: 
Na sua opiniao, este fonnulario modelo de Relatorio Circunstanciado facilita a elabora~ao dos 
relatorios de servi~os? Sim ( ) Nao() 
Tern algoma sugestao para que ele alcance esse objetivo? 

Os espa~os destinados para descri~ao das atividades realizadas permitem relatar todo o trabalho 
desenvolvido? Sim ( ) Nao() 
Tern algoma sogestao para que ele alcance esse objetivo? 

0 preenchimento deste relatorio proporcionou urn momento de reflexao da entidade em rela~ao as 
a~oes desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim ( ) Nao() 
Tern algoma sogestao para que ele alcance esse objetivo? 

Voce tern alguma sugestao para simplificar e/ ou aprimorar este modelo? 

Assinatora do Representante Legal da Entidade 
(favor rubricar todas as folhas) 



ANEXO 4 - MANUAL DE ORIENTACOES PARA PREENCHIMENTO DAS 

DEMONSTRACOES CONTABEIS NO RELATORIO 

CIRCUNSTANCIADO DE A TIVIDADES 

Disponivel em: http:// mj.gov .br/snj/utilidadepublica/ Acesso em 24/06/2006 



Convenios, Acordos e Ajustes 

Valores a receber de terceiros 

Adiantamento a empregados 

Outras contas e titulos a receber 

(-) Provisao para devedores duvidosos 

Estoques 

Despesas antecipadas 

Outras Contas do Ativo Circulante 

Incluir neste grupo as contas: Banco conta movimento convenios; 
Aplicai(OeS financeiras - convenios e Outras Contas de Convenios, 
acordos ou ajustes. 

Valores a receber decorrentes de vendas de mercadorias e/ou servil(os, 
transayoes, contribuiyoes regulares de entidades mantenedoras e 
associados, repasses para custeio com atividades de saUde nao 
recebidos do sistema SUS ou provenientes de convenios de saude 
privados e particulares, valores referentes a subvenyoes sociais, 
contribuiyoes regulares para fins de manutenl(lio de atividades e/ou 
projetos especificos e de cursos regulares, valores referentes a 
programas de bolsas de estudo concedidas e respectivos reembolsos de 
estudo de terceiros, valores ref. Creditos de origem do FIES - Fundo 
de Financiamento Estudantil e outros creditos de apoio econOmico
financeiro e demais valores a receber sem, ainda, especifical(liO da 
conta contabil ou registro especifico. lncluir neste grupo as contas,;, 
Conta Clientes - Pessoas Juridicas; Clientes - Pessoas Fisicas; Cliente 
- demonstrativo simplificado; Duplicatas e cheques a receber; (-) 
Duplicatas e Titulos Descontados; Contas a receber de empresas 
associadas; Contribuii(Oes a receber de mantenedoras e associados; A 
Receber do SUS; Contas a Receber - convemos de saude privados ; 
Contas a Receber - pacientes particulares; Subvenl(oes Sociais a 
receber; Mensalidades a receber; Bolsas de Estudo a receber; Creditos 
educativos a receber; Crooitos em Circulaylio e Outras contas a receber 
de terceiros. 

Adiantamentos de salarios e adiantamento diversos a ernpregados. 
lncluir neste grupo as contas: Adiantamentos a empregados; 
Adiantamentos de salarios e Outros adiantamentos a empregados. 

Incluir neste grupo as contas: Adiantamento a fomecedores; 
Adiantamento para despesas; Depositos em cau~tlio Curto Prazo; 
Valores pendentes de prestaylio de contas; Devedores diversos; Titulos 
a receber; Valores a recuperar; Cn!ditos tributarios; Perrnutas firrnadas 
a receber; Direitos autorais a receber e Outros adiantamentos e creditos 
areceber. 

Valor que cobre a expectativa de perdas (provislio) de contas a receber 
de clientes ou perdas de cn!dito, titulos e direitos. Incluir neste grupo 
as contas: (-) Provislio para devedores duvidosos e Outras provisOes 
de cn~ditos. 

Valor correspondente estoques, materiais, materia-prima, produtos em 
elaboral(lio e produtos acabados, relacionados as atividades-fim da 
lnstituiylio. lncluir neste grupo as contas: Almoxarifado e estoques 
de material de consumo; Materia-prima, produtos em elaboraylio 
acabados; Estoques depositados em terceiros e Outros estoques. 

Neste campo devem constas as despesas pagas antecipadamente tais 
como despesas com assinaturas de jomais e revistas, aquisiylio de 
vales-transporte para posterior distribuiylio aos empregados, 
adiantamentos efetuados para importaylio de bens e serviyos nlio 
concluidos, premios de seguros e outros custos, sempre de forma a 
obedecer ao regime de competencia, ou seja, levando-se em 
consideral(lio os resultados do periodo a que correspondem e nao ao 
periodo em que foram pagas. lncluir neste grupo de contas: Despesas 
pagas antecipadamente; ImportayOeS em andamento e Seguros 
Contratados. 

lncluir neste campo as contas: lnvestimentos ternporarios; Valores 
pendentes a curto prazo; Outros valores e bens, Contas retificadoras a 
curto prazo e ativos circulantes nlio-classificaveis nas contas 
anteriores. I 

i 
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ATIVO REALIZAVEL .A LONGO PRAZQ (Lei6A04i76. artigo J7<), i:1ciso li :r,e ;.Jt!vc rcahza>:'elalongo prazo: os .dir-..:itcs 

·· :: :. ~ ; ~{!~,:e is aPes o rCrrni~1o cxc!_-~icir.:.~ -~~guL~ie. assin1 como os·· d~~iv:i~<.?~-- de ·v-ez_J_dns_~-:~~l:iant-3n1entos ou emp~istin1os ~ - s~cie<~~~~ r:~jlt~~~~a.S ou c.on~:oludas 
{_ri rt. :4.1 ) ~ djr~·tctrcs. nci{).n istas pa2·!lc-ipai1te:~ no liJGto ti::: cn:;npanhfa_ .. QU_e .tf8o - c.onsti !1.1~rcn1 ncc!6cios .us:.Jnls na e:xp1oru<.·~O do ob jet9 ·cta comtmnhia) 

V alores a receber no Iongo prazo Ativos cujos prazos esperados de realiza~ao situem-se ap6s o termino 
do exercicio subsequente a data do balan~o Patrimonial. Incluir neste 
campo as contas: Subven~s; Emprestimos e dep6sitos 
compuls6rios; Depositos judiciais; Bolsas de Estudo e creditos 
educativos a receber; Fundo de Emprestimo Longo Prazo; Dep6sito em 
cau~Oes Longo Prazo; Recursos vinculados; Conta retificadoras a 
Iongo prazo e Outros Ativos Realizaveis a Longo Prazo. 

A TIVO PERMANENTE: (Lei n '· 6.40~/76. ~inigo 179, ini:isos UL I\- e V - B6Js e <tircitc·:s nao destll;udos A :rrdi•s.for~ii\:t1o Jireta em mcios 

Investimentos 

Imobilizado 

(-) Deprecia~ao/ amortiza~ao acumulada 

Diferido 

Outros Ativos permanentes 

Participa~<>es permanentes em outras sociedades e direitos de qualquer 
natureza nao classificaveis no ativo circulante e no realizavel a Iongo 
prazo e que nao se destinam a manute~ao da entidade. 

Bens e direitos destinados a manute~ao das atividades da entidade ou 
exercicios com essa finalidade inclusive os de propriedade industrial 
ou comercial. 

Valores relativos a deprecia~o ou exaustao das contas do Ativo 
Permanente e valores relativos a amortiza~o das contas do Ativo 
Permanente. 

Valores referentes a gastos de organiza~o e administra~ao, estudos, 
projetos e a detalhamentos, gastos preliminares de opera~ao, pesquisa e 
desenvolvimento, gastos de implanta~ao de sistemas e metodos, gastos 
de reorganiza~ao etc. 

Ativos permanentes nao-classificaveis nas contas anteriores. 

PASSIVO CIRCULANTE - Sdc' J .S. nh:i~,-,~0es n;nhcc idas cos encar2-os estimades cnjos prazos ~slabelecidos on esperados ;.i t.uem-se no 
cu:·so de cxen.:icio ~ubsc:q\ienlc i: drtt;.\ do bab~~o p ~; t-i.1;mni::l (Obs.: Lei n'' 6.404/7 6. ani go 1 SO: As obrigayaes da companhia , inclusive 
financiamentos para aquisk;:ao de direitos cio ativo permanente, serao cfasslficadas· no passivo circulante, quando se vencerem no exerdcio 
seguinte. e no passivo exigivel a iongo prazo . se tiverem vencimento efll p.-azo maior. observado a disposto no paragrafo Dn!co do art. 179 -
Par3g raJo Unico~ r·~a r:ornpanhi.:-; ePl ~ue a cici(:; ·:~peracionai da ernpre-sa tiver dura9ao rr:eior que o exercic!o sociai\ a class ifica98o no 
c:i:·cu!ant~\ ou Jongo o:az.s ~i:;ra ~or t:c.~~.e c· nrazc; -~e~~-Te ctc tc l 

F ornecedores 

Obriga96es trabalhistas 

Obriga~oes Sociais 

Prestadores de Servi9os 

Alugueis a Pagar 

Adiantamento de clientes 

Emprestimos e financiamentos a pagar 
Curto Prazo 

Obriga~oes fiscais exceto imposto de 
Renda e Contribui~ao Social sobre o 
L ucro Liquido 

Convenios Publicos - convenios, acordos 
ou ajustes com 6rgaos do governo 

Valores a pagar a fornecedores de materias-primas, mercadorias ou 
outros materiais. 

Salarios, ordenados, provisao para ferias a pagar, comissoes a pagar e 
outras formas de remunera~ao de empregados. 

Encargos sociais a pagar, FGTS a recolher e outros encargos sociais. 

Contas a pagar a prestadores de servi~os relativas as atividades da 
Institui~ao. 

Valores de alugueis contratados a pagar. 

Valores recebidos antecipadamente para entrega futura de hens e/ou 
servi~os. 

Saldo de todos os financiamentos e emprestimos contraidos com 
bancos e terceiros, tal como o desconto de notas promiss6rias, 
emprestimos garantidos por cau~ao de titulos a receber ou estoques e 
outros. 

Impostos, contribui~5es e taxas devidas ao poder publico (ICMS a 
recolher, IPI a recolher, IOF, ISS a recolher, PIS a recolher, reten~5es 
de impostos a recolber, outros impostos e taxas a recolher) 

Saldo de convenios publicos em andamento ate a data do balan~o-
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Adiantamento de Projetos Valores devidos p6 adiantamento de projetos. 

Subven<;oes Publicas Saldo de subven~Oes publicas em andamento ate a data do balan~o. 

Recursos de Leis de Incentivo Fiscal Conta de controle dos recursos obtidos atraves das leis de incentivo 
fiscal com as leis de incentivo a cultura. 

(-) Recursos de Leis de Incentivo Fiscal Conta de controle dos recursos obtidos atraves das leis de incentivo 

utilizados fiscal como as leis de incentivo a cultura. 

Provisao para IRenda e CSLL V alores constituidos referentes a provisao para imposto de renda e 
contribui~ao social sobre o lucro liquido. 

Senten<;as judiciais trabalhistas a pagar Valor das a~oes trabalhistas processadas e transitadas emjulgado. 

Senten<;as judiciais a pagar- exceto Valor das a~es judiciais processadas e transitadas em julgado. 

trabalhista 

Outros Passivos Circulantes Passi vos circulantes nao-classificados nas contas anteriores. 

. PASSIVO ExiGivEL A LONGO PRAZO (Silo as obrigat;.ot:5 ..:6uhecidas ~ n~ cncargos e5timadt1s ~ujos fmu.cs . estabcle~idos ou 
e~pemdos situcm-se apes o ·tem1ii1o do excrcicio si.ih;eqUcn!e a datu do balance patrimonial) · · · 

Emprestimos e financiamentos a pagar em Sal do de todos OS financiamentos e emprestimos contraidos com 

Iongo prazo ban cos e terceiros, tal como 0 desconto de notas promiss6rias, 
emprestimos garantidos por cau~o de titulos a receber ou estoques e 
outros. 

Contas a pagar Saldo final de todas as contas a pagar classificadas como de Iongo 
prazo 

Alugueis antecipados Valores referentes a alugueis pagos antecipadamente 

Outros passivos exigiveis a Iongo prazo Passivos ex.igiveis 
anteriores. 

em Iongo prazo nao-classificaveis nas contas 

· RESULTADODE EXERCiCIOS FUTUROS rLei n'' 6.404/71)_ miigo ;~<. Scr:Jo c-}ass i.fir..:ada~ conl\) rcsuha:..ios de exercir..:io 
funrn.) as n.:Teit~; :; \~ e:\cf!.:ici.os futurns. dlrninuid a:.: r:•_}~· L~ i ~to~ ::: d·:-:--p\ ·.~::f:S ~·. ·~ !~1~ c~,.·,rn ... '.p\}ndctEcs·, 

Resultados de exercicios futuros Receitas ja recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em 
exercicios futuros, sendo que estas receitas devem ser deduzidas dos 
custos e despesas correspondentes, incorridas ou a incorrer. 

PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO :; ~.{: ~)·' ~).4;j~~, ~~(~. 2n iJ_~o i2~ ?. A cnn iti t·~·.p i~~d ~(:~.;i~1l di ~t:'rlin\.n;:~ra c rtl(lllf.:.~:lv: ~.i. ib~lTil(J e. po;· 

dr:-dt:~ 1l.O, a na;·~·e:~ ~)~t:\.~.h jJ ih; ;·:.::8iiJ.~'!. d.;.: 1 

Patrimonio Social (Fundo Patrimonial) Valor investido pelos instituidores para a cria~o da entidade e para o 
exercicio das atividades fins previstas no estatuto/ contra to social 
acrescido das reservas e resultados de exercicios ja decorridos, 
incorporados a esta conta por decisao de seus orgaos deliberativos. 
Segundo as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(NBC), a conta Capital (item 3.2.2.12 I da NBC T 3) sera substituida 
pela conta Patrim6nio Social. 

Doa<;oes patrimoniais Doa~oes patrimoniais recebidas a reavalia~ao de Ativos. 

Reservas constituidas Sao os valores decorrentes de reten~s de superavits, de reavalia~ao 
de ati vos e de outras circunstancias. 

Superavits I Deficits acumulados Sao OS superavits retidos ou ainda nao destin ados, de exercicios 
anteriores, e os deficits ainda nao compensados, estes apresentados 
como parcela redutora do Patrimonio Social Liquido. Segundo as 
normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC), a 
conta Lucros ou Prejuizos Acumulados (item 3.2.2.12 III da NBC T 3) 
sera substituida pela conta Superavits ou Deficits Acumulados. 

Superavits I Deficits do exercicio E o superavit ou deficit resultante das opera~oes do exercicio (dentro 
do ano-calendario ou ano-base da presta~ao de contas). 
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Outras Contas do Patrimonio Social Outras contas de pa1rimonio social liquido niio-classificitveis nas 
contas anteriores. 

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS 

RECEITAS 

RECEITAS OPERACIONAIS 

Prestacao de servicos 

Recursos provenientes de subvencoes 
publicas 

Recursos provenientes de contnlmicoes 
publicas 

Recursos provenientes de convenios 
publicos 

Recursos provenientes de auxilios 
publicos 

Termo de Parceria 

Doa9oes e contribui9oes para custeio 

Receita de convenios de saude privados 

Prestacao de servicos de saude nao
conveniados 

RemunerayiiO por serviyOS prestados no ambito de pesquisas e 
consultoria, serviyos tecnicos, capacitayiio e assessoria, taxa para 
administrayiio e gerenciamento de projetos, valores recebidos por 
desenvolvimento de projetos (NAO INCLUIR SERVI<;OS 
EDUCACIONAIS OU DE SAUDE). Incluir oeste grupo as 
contas: Pesquisas e Consultoria; Horas tecnicas; Capacitayiio e 
assessoria; Administrayiio e gerenciamento de projetos; 
Desenvolvimento de projetos e etc. 

Subvenyiio social - transferencia que independe de lei especifica, 
instituiyi)es piiblicas ou privadas de caniter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa, como objetivo de cobrir despesas de custeio. 

Contribuiyi)es publicas sao as transferencias derivadas da lei 
oryamentaria, concedidas por entes governamentais e autarquias, 
fundayi'ies e a entidades sem fins lucrativos, destinadas a aplicayiio em 
custeio e manutenyiio destas, sem contrapartida direta do beneficiario 
dos recursos em bens e serviyos ou determinadas por lei especial 
anterior, para o atendimento de investimentos ou inversoes financeiras. 

Recursos provenientes de convenios publicos, niio classificados como 
taxa de administrayiio (se houver). Com regra geral, em convenios 
publicos niio baa previsao de taxas de administrayiio. 

Auxilio - transferencia de capital deriva de lei oryamentaria que se 
destina a atender a onus ou encargo assumidos pela Uniao e somente 
sera concedido a entidade sem fmalidade lucrativa. 

0 Termo de Parceria eo instrumento pelo qual se estabelece o vinculo 
de cooperayiio entre o Poder Publico e a entidade qualificada como 
OSCIP, com vistas ao intercambio de recursos e a realizayiio de 
projetos de interesse publico. 

Recursos obtidos a titulo de doayoes e contribuiy5es para custeio da 
Instituiyiio. Nota: As Normas brasileiras de contabilidade NBC 10.4-
10.4.2.2 - Determina: As doayi'ies e contribuiy6es para custeio sao 
contabilizadas em conta de receita. As doay6es e subvenyoes 
patrimoniais sao contabilizadas no patrim6nio sociaL 

Receitas provenientes de wnvemos privados da area de saude. 

RernunerayiiO por: ServiyoS medicos, odontologicos, hospitalares e 
afms e serviyos ambulatoriais e de diagn6stico. 
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SUS - Sistema Unico de SaUde Repasses provenientes do SUS - Sistema Unico de Saude. 

Inscriyoes de cnrsos vestibulares Receitas provenientes de taxas de inscri~ao, matriculas, mensalidades 
etc., de cursos, seminarios, realizados pela Institui~ao a terceiros: 
pessoas fisicas e juridicas (Exceto servi~os educacionais) 

Servi9os Educacionais Receitas provenientes de servi~os educacionais. 

Taxa, mensalidades e contribuic;oes. Recebirnentos a titulo de taxas, mensalidades, anuidades, contribui~oes 
etc. para manuten~ao e/ou custeio da Institui~ao. 

Contribuic;ao de empresas mantenedoras Valores recebidos como repasses ou contribui~5es de empresas 

ou associadas mantenedoras ou associados para manuten~o, custeio ou reembolso de 
despesas. 

Doa96es, Campanhas e patrocinios Valores arrecadados por: Doa~5es, campanhas e patrocinios recebidos 

recebidos em dinheiro em dinheiro. 

Recursos Intemacionais Recursos Intemacionais recebidos, convertidos em moeda nacional 
destinado a manuten~ao da entidade e suas atividades. 

DEDU~OES DAS RECEITAS 

(-) Bolsas de estudo concedidas Valore referentes a valora~ao de dedu~oes oriundas de bolsas de estudo 
concedidas. 

(-) A tendimento gratuito Valores referentes a valora~ao de atendirnentos gratuitos efetuados 
pela Institui~ao. 

(-) Descontos Comerciais Obtidos Valores referentes a descontos comerciais concedidos sobre suas 
receitas. 

(-) PIS sobre receitas Valores referentes a incidencia de PIS sobre as receitas 

(-) CO FINS sobre receitas Valores referentes a incidencia de COFINS sobre as receitas 

(-) ICMS sobre vendas Valores referentes a incidencia de ICMS sobre receitas 

(-) ISS sobre servic;os Valores referentes a incidencia de ISS sobre as receitas 

(-) V endas Canceladas Valores relativos a venda de mercadorias canceladas no exercicio 

(-) Outras deduc;oes , Outras dedu~oes nao classificadas nas contas anteriores. 

OUTRAS RECEIT AS OPERACIONAIS 

Outras receitas operacionais Resultado positivo em participa~oes societitrias,; Dividendos e 
rendirnentos de outros investimentos; Amortiza~ao de desagio de 
investimentos; Reversao de provisoes; Recupera~ao de creditos, 
despesas ou curtos e outras receitas operacionais nao especificadas 
anteriormente. 

RECEITAS FINACEIRAS PATRIMONIAIS 

Descontos Obtidos Total dos descontos obtidos. 

Renda de alugueis e arrendamentos Receitas provenientes de alugueis e arrendamentos de moveis e 
imoveis proprios. 

Rendimentos de Titulos e Aplicac;oes no Total de rendimentos resultantes das aplica~oes financeiras de capital I 
Mercado Financeiro proprio (CP) da Institui~ao, no mercado com Renda Fixa ou variavel . 

Ex.: a~oes e fundos de renda. 

(-) Impostos sobre aplicac;oes financeiras Valor referente aos impostos e tributos lan~ados sobre as aplicayoes 
fmanceiras da Institui~ao. 

Outras Receitas Financeiras Outras receitas financeiras nao-classificaveis nas contas anteriores. 
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RECEITAS NAO-OPERACIONAIS 

Venda de Ativo Pennanente Contabilizarao dos ganhos de capital relativos a opera9oes de alienayi'io 
de bens do ativo permanente. 

Doa~oes recebidas em hens ou Valores recebidos a titulo de doa9i'\es em bens e mercadorias. 

mercadorias 

Outras Receitas Nao-Operacionais Receita nao-operacionais nao-classificaveis nas contas acima. 

OUTRAS RECEITAS. 

Outras receitas nao classificadas Receitas nao-classificaveis nas contas anteriores. 

anteriormente 

DESPESAS 

Despesas com Pessoal 

Sahirios de Funciomirios (Ordenados de, Total da despesa com salarios, ordenados e outros rendimentos dos 

Trienios, Horas Extras) ernpregados da Instituiyao. 

Encargos Sociais com Pessoal Total da despesa com encargos socials com funcionarios (FGTS/INSS/ 
PIS). 

Despesas Diversas com Pessoal Total da despesa com pessoal: Aviso previo, indeniza9oes e ferias 
indenizadas; Decimo terceiro salano; Ferias e Abono de Ferias. 

Remunera~ao de dirigentes Total da despesa com salarios, ordenados, pr6-labore outros 
rendimentos e proventos dos dirigentes da Instituiyi'io. 

Encargos Sociais com dirigentes Total de despesa com encargos sociais havidos com pagamentos a 
dirigentes da institui9ao. 

Outros Encargos Sociais Compuls6rios Total de despesa com encargos socials que nao se enquadrem nas 
contas anteriores 

Outras despesas com Pessoal Alimenta9ao e Programa de Alimentayao, Saude, Assistencia Media e 
Odontol6gica; Educa9ao e Bolsas de Estudo a empregados; Creches e 
Auxilio Creche; Outros Beneficios e demais gatos com outras despesas 
coin pessoal que nao se enquadram nos itens anteriores. 

SERVICOSCONTRATADOS 

Recursos Humanos Externos - Pessoa Total pago a servi9os prestados por terceiros: pessoas fisicas, nao 

Fisica empregados da institui~ao, referentes a consultoria, assessoria, I 
honorarios, servi9os etc. 

Recursos Humanos Externos - Pessoa Total pago a servi~s ptestados por terceiros: pessoas juridicas, 

Juridica referentes a consultoria, assessoria, honorarios, servi9os etc. 

INSS sobre serviyos prestados por Total gasto com encargo de INSS incidente sobre servi9os prestados 

terceiros por terceiros: pessoas juridicas, nao empregadas da Instituiyao. 

Outras despesas com servi~os contratados Total gasto em despesas com servi9os contratados nao-classificaveis 
nas contas acima. 

CUSTOS DE PROJETOS 

Custos de Projetos Custos com desenvolvimento de projetos. 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIV AS 

Aguas, gas e energia eletrica Gastos com consumo de agua, gas e energia e!etrica. 

Alugueis pagos Despesas com alugueis de im6veis para uso da Instituiyao. 
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Despesas com veiculos Despesas com combustive! e lubrificantes, manuten9ao e reparos, 
inclusive pe9a5 de reposi~o, aplicados em veiculos de propriedade da 
Institui9ao ou alugados ou sob a forma de leasing- arrendamento. 

Diarias e viagens Despesas de empregados, dirigentes e prestadores de servivos quando 
da realiza~o de viagens a trabalho da institui9ao. 

Hospedagem Despesas referentes a hospedagem de empregados, dirigentes e 
prestadores de servivos em hoteis quando da realizavao e viagens a 
trabalho da institui~o. 

Passagens aereas/rodovianas Aquisi~o de passagens aereas e rodoviarias e taxas de embarque 
necessarias para viagens realizadas por empregados, dirigentes e 
prestadores de servi9os de servis;o a trabalho da instituis;ao. 

Material de Consumo, Escrit6rio e Despesas com materiais requisitados ao almoxarifado ou adquiridos 

Expediente. para consumo direto etc. 

Telefone, Fax e outras com comunica~oes Despesas de comunicas;ao com telefones, celulares, fax e outras com 
comunicas;ao. 

Publica~oes Tecnicas Despesas com a elaboras;ao de publicas;oes tecnicas relacionadas com 
as atividades fins da instituis;ao ou patrocinadas pela Instituis;ao 

Servi~os Tecnicos e Especializados Despesas com servis;os tecnicos especializados de consultoria juridica, 

(Juridica, Auditoria etc). auditoria externa e outros par ao born desempenho das atividades da 
institui~o. 

Despesas com Informatica Despesas com aquisis;ao de Softwares, Desenvolvimento de Sistemas, 
Despesas com internet, manutens;ao de rede, suporte tecnico, material 
de consumo etc. relativas a informatica. 

Premios de seguros contratados Aproprias;ao de despesas com seguros contratados. 

Despesas com atividades sociais e/ou Total de despesas efetuadas em atividades sociais e/ou culturais 

culturais 

Outras despesas administrativas Despesas administrativas nao-classi:ficaveis nas contas anteriores. 

DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS 

Ensino Fundamental Total gasto com bolsas de estudo de Ensino Fundamental, nao 
direcionadas a ernpregados da lnstitui<;ao, mas ligadas a suas 
atividades fins. 

Estagiarios lnfonnar o total gasto ern bolsas de estudo pagas a estagiarios. 

Curso Superior Infonnar o total gasto ern bolsas de estudo de Curso Superior, nao 
direcionadas a ernpregados da Instituivao, mas ligadas a suas 
atividades fins. 

Mestrados, Doutorados e P6s-Doutorados lnfonnar o total de gasto ern bolsas de estudo de Mestrado, Doutorado 
e p6s-Doutorado, nao direcionadas a ernpregados da Institui9ao, mas 
ligadas a suas atividades fins. 

Outras Despesas com Bolsas de Estudo Outros gastos corn bolsas de estudo direcionadas a suas atividades 
afins nao relacionadas acirna. 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI<;OES (nao lan~ados em Receitas) 

Impostos federais Valores referentes a irnpostos federais pagos pela institui<;ao (nao 
lans;ados em Receitas) 

Impostos estaduais Valores referentes a irnpostos estaduais pagos pela instituis;ao (nao 
lan<;ados em Receitas) 

Impostos municipais Valores referentes a impostos rnunicipais pagos pela institui<;ao (nao 
lans;ados ern Receitas) 
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CMPF - Contribui~tao Provis6ria sobre Valores referentes a ret~.ao a reteN((iio para pagamento do CPMF 

Movimentac;ao ou Transmissao de 
Valores ou Creditos e Direitos de 
Natureza Financeira 

CO FINS - Contribui~tao para 0 Valores referentes ao pagamento da COFlNS 

financiamento de Seguridade Social 

IOF - Imposto sobre Opera ~toes de Valor do imposto incidente sobre Operay5es de Credito, sobre 

Credito, Cambio e Seguros Operayaes de Oimbio, sobre Operay5es de Seguro, sobre Operay5es 
Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios, sobre Operay{)es com Ouro 
Ativo Financeiro ou Instrumento Cambial 

Outros tributos, taxas e contnbui9oes Valores referentes a outros tributos., taxas e contribui((5es pagos pela 
Institui((iio, nao lan9ados em Receitas ou nos itens anteriores. 

D ESPESAS FILANTR 0 PICAS (Sao as despesas referentes a atividades filantr6picas ernpreendidas pela Institui~o, constituida pelos 
seguintes subgrupos). ,, 

' 

Doa~tao de Alimentos Despesas com doayiio de alirnentos a terceiros 

Doa~tao de Roupas e Agasalhos Despesas com doayiio de roupas e agasalhos a terceiros. 

Doa~tao de Medicamentos Despesas com doayiio de medicamentos a terceiros. 

Outras despesas filantr6picas Outras despesas filantr6picas realizadas a terceiros. 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Descontos concedidos Total dos descontos concedidos. 

Despesas Bancarias Total das despesas bancarias, tais como: cadastro, taxa de extrato, 
tarifa de taliio de cheques, tarifas do Sistemas Brasileiro de 
Pagamentos etc. 

Outras despesas financeiras Despesas financeiras nao-classifidtveis nas contas acima. 

DEPRECIA<;AO, AMORTIZA<;AO E LEASING 

Despesas com Deprecia~tao Total das despesas com depreciavi'ies dos bens m6veis e imoveis da 
Instituivao. 

Despesas com Amortizac;ao Total das despesas com amortizavoes dos bens ou direitos intangiveis 
da Instituiviio 

Despesas com Leasing Despesas incorridas com leasing ou arrendamento. 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) Recuperac;ao de despesas Recuperaviio de despesas operacionais durante o ano-base. 

Outras despesas operacionais Despesas operacionais nao-classificadas em contas anteriores, (Ex.: 
Resultado Negativo em participayi'ies societarias, Provisao para perdas 
na alienaviio de investimentos etc.) 

DESPESAS NAO-OPERACIONAIS 

Custo de ativo permanente vendido Perdas de capital relativas a operac;i'ies de alienac;ao de bens do ativo 
permanente. 

Custo de ativo permanente baixado Perdas de capital relativas a opera9oes de baixa de hens do ativo 
permanente. 

Outras despesas nao-operacionais Despesas nao-operacionais nao-classificadas nas contas acima. 
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PARTICIPA(OES E CONTRIBUI(OES 

Valor pago ou creditado como Contribui9i'Jes para fundos de Participac;oes e Contribuic;oes 
previdencia privada e mitras participa9oes e contribui9i'Jes em 
program as de participa~o em lucros ou resultados ou outros 
programas. 

OUTRAS DESPESAS E CUSTOS 

Outras despesas nao classi:ficadas Outras despesas niio-classificadas nas contas anteriores 

anteriormente 

PROVISOES CONSTITUIDAS 

Provisao para Imposto de Renda e CSLL Valor da provisiio constituida para pagamento de imposto de renda e 
contribuiyiio social sobre o lucro liquido. 

Outras provisoes constituidas Valor de outras provisOes constituidas. 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE SUPERA VIT OU DEFICIT (Nota: Das Nonnas Brasileiras de 
Contabilidade ). 

NBC 10.4-FUNDA(:OES: 
I 0.4.5.1 -A denominac,:iio do Resultado (item 3.3 da NBC 3) e alterada para Demonstrac,:iio do Superavit ou Deficit, a qual deve evidenciar 
a composic,:ao do resultado de urn determinado periodo. Alem dessa alterac,:iio, a NBC T 3 e aplicada substituindo a palavra resultado dos 
itens 3.3.2.3 d, 3.3.2.3 m, pela expressiio superavit ou deficit. 

NBC T 10.4.5.2- A demonstrac,:iio do resuliado deve evidenciar, de forma segregada, as contas de receitas.e despesas; estas, quando 
identificaveis, por tipo de atividade. 
NTCT- 10.19- ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS: 
10.19.3.2- Na ap1icac,:iio das normas contabeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital deve ser substituida por Patrimonio Social, 
integrante do grupo Patrimonio Liquido; e a conta Lucros ou Prejuizos Acumulados_por Superavit ou Deficit do Exercicio. 

SUPERA VIT OU DJtFICT DO EXERCICIO R$: 

Notas Explicativas do Balan~o Conhibil As notas explicativas devem ser utilizadas pelas Entidades para aurnentar 
o poder informativo das demonstrayi'les Contabds. Essas devem ser consideradas como parte integrante da Demonstra9ao 
Contabil, como requerido pelas Normas Brasileirils de Contabilidade, e devem incluir informayoes de natureza patrimonial, 
economica, :financeira, legal, fisica e social, tais como: 

As principais atividades desenvolvidas pela Institui9iio; 
As principais pnl.ticas contabeis adoiadas; 
Os investimentos relevantes efettiados no periodo e os anteriormente existentes; 
A origem e a natureza das principais doas;i'Jes e outros recursos de valor significativo; 
Os detalhes dos :financiamentos em longo prazo; 

Os detalhes das contingencias na data do encerrarnento do exercicio e dos provaveis efeitos futuros. 

! 
' 
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INDICAR 0 CONT ABILISTA RESPONSA VEL PELAS INFORMA<;OES PREST AD AS (Nota: De 
acordo com NBC T 2.1.3 - A escriturayao contabil e a emissao de relat6rios, peyas, analises e mapas demonstrativos e 
demonstrayoes contabeis sao de atribuiyao e responsabilidade exclusivas de Contabilista legalmente babilitado) 

Nome do contabilista responsavel: 

No do registro no CRC: I UF:_, CPFn° 

Telefone para contato ( ) e-mail: 
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ANEXO 5- NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AS 

ASSOCIACQES CIVIS SEM FINS LUCRA TIVOS 

Disponfvel em <tto:i/vvww.norta!de_contabiHdade.corn.br Acesso em 24/06/2006 



ANEXO 3 -NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AS ORGANIZA<;OES DO 

TERCEIRO SETOR 

NBC T 10-DOS ASPECTOS CONTABEIS ESPEciFJ:COS EM ENTIDADES DIVERSAS 

A norma contempla situa~oes especiais inerentes as atividades de cada tipo de 

Entidade, nao abrangidas nas demais normas que compoem as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

10.4- FUNDA<;OES 

1 0.4.1 - DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

10.4.1.1 - Esta norma estabelece criterios e procedimentos especificos de avaliavao, de 

registro contabeis e de estruturavao das demonstra~5es contitbeis das Fundavoes. Estas sao 

organizav5es destinadas a fins de interesse coletivo (art. 11 da Lei de Introduvao ao C6digo 

Civil e podem ser "fundavao publica de natureza juridica de direito publico" ou "pessoas 

juridicas de direito privado". Sao compostas por uma coletividade humana organizada, e, 

como tais, sao entidades econ6micas, com existencia distinta de cada urn dos individuos ou 

entidades que as compoem, com capacidade juridica para exercer direitos e obrigav5es 

patrimoniais, econ6micos e financeiros. 

1 0.4.1.2 - Aplicam-se as Funda~oes OS Principios Fundamentais de Contabilidade, bern como, 

com as alterav5es 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 Interpretav5es Tecnicas e Comunicados Tecnicos, 

editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.4.2- DO REGISTRO CONTABIL 

10.4.2.1 - As Funda~oes devem constituir provisao em montante suficiente para cobrir as 

perdas esperadas com base em estimativas de seus provaveis valores de realizavao e baixar os 

prescritos, incobraveis e anistiados. 



10.4.2.2- As doay()es e contribuicoes para custeio sao contabilizadas em conta de receita. As 

doacoes e subvenyoes patrimoniais sao contabilizadas no patrimonio social. 

10.4.2.3 - As receitas de doacoes e contribuicoes para custeio sao consideradas realizadas 

quando da emissao de nota de empenho ou da comunicayao dos doadores, conforme o caso, 

devendo ser apropriadas, em bases mensais, de acordo com os periodos a serem beneficiados, 

quando estes forem identificaveis. 

10.4.3- DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

10.4 .3 .1 - As demonstracoes contabeis que devem ser elaboradas pel as Fundacoes sao as 

seguintes, determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das 

Demonstracoes Contabeis: Balanyo Patrimonial, Demonstrayao do Resultado, Demonstracao 

das Mutacoes do Patrimonio Liquido e Demonstray()es das Origens e Aplicayoes de Recursos. 

10.4.4- DO BALANCO PATRIMONIAL 

10.4.4.1 - 0 Balanyo Patrimonial das Fundacoes deve evidenciar os componentes 

patrimoniais que lhe sao pertinentes, de modo a possibilitar aos seus usuarios a adequada 

interpretacao da sua posicao patrimonial e financeira. 

10.4.4.2- A conta Capital (itens 3.2.2.12 I) sera substituida pela conta Patrimonio Social e a 

conta Lucros ou Prejuizos Acumulados (item 3.2.2.12 III) pela Conta Superavits ou Deficits 

Acumulados. 

10.4.5- DA DEMONSTRACAO DO RESULT ADO 

10.4 .5.1 - A denominacao da Demonstracao do Resultado (item 3.3 da NBC T 3) e alterada 

para Demonstracao do Superavit ou Deficit, a qual deve evidenciar a composiyao do resultado 

de urn determinado periodo. Alem dessa alterayao, a NBC T 3 e aplicada substituindo a 

palavra resultado dos itens 3.3.2.3 d, 3.3.2.3, g e 3.3.2.3, m, pela expressao superavit ou 

deficit. 

10.4.5.2- A demonstracao do resultado deve evidenciar, de forma segregada, as contas de 

receitas e despesas, estas, quando identificaveis, por tipo de atividade. 



f) os detalhes das contingencias na data do encerramento do exercicio e dos 

provaveis efeitos futures. 

10.19- ENTIDADES EM FINALIDADE DE LUCROS (resolm;ao CFC no 877/00 de 18 

de abril de 2000, alterada pela resolu~ao CFC no 926/2001 de 19 de dezembro de 2001 ). 

10.19.1- DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

10.19 .1.1 - Esta norma estabelece criterios e procedimentos especificos de avalia9ao, de 

registros dos componentes e varia~oes patrimoniais e de estrutura~ao das demonstra~oes 

contabeis, e as informa~oes minimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades 

sem finalidades de lucros. 

1 0.19.1.2 - Destina-se, tambem, a orientar o atendimento as exigencias legais sobre 

procedimentos contabeis a serem cumpridos pelas pessoas juridicas de direito privado sem 

finalidade de lucros, especialmente entidades beneficentes de assistencia social (Lei Orgamca 

da Seguridade Social), para emissao do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, da 

competencia do Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS). 

1 0.19.1.3 - AS entidades sem finalidade de lucro sao aquelas em que o resultado positivo nao 

e destinado aos detentores do patrimonio liquido e 0 lucro ou prejuizo sao denominados, 

respectivamente, de superavit ou deficit. 

10.19 .1. 4 - As entidades sem finalidade de lucros exercem atividades assistenciais, de saude, 

educaciomiis, tecnico-cientificas, esportivas, religiosas, politicas, culturais, beneficentes, 

sociais, de conselhos de classe e outras, administrando pessoas, coisas, e interesses 

coexistentes e coordenados em tomo de urn patrimonio com finalidade comum ou 

comunitaria. 

10.19 .1.5 - Essas entidades sao constituidas sob a forma de funda9oes publicas ou privadas, 

ou sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais, culturais, associa9oes de classe, 

partidos politicos, ordem dos advogados, conselhos federais, regionais e seccionais de 



10.19.2.6 - As receitas de doac;Oes, subvenc;Oes e contribui~oes recebidas para aplica~ao 

especifica, mediante constituiyao ou nao de fundos, devem ser registradas em contas pr6prias 

segregadas das demais contas da entidade. 

10.19 .2. 7 - 0 valor do supenivit ou deficit do exercicio deve ser registrado na conta Supenivit 

ou Deficit do Exercicio enquanto nao aprovado pela assembleia dos associados e ap6s a sua 

aprova~ao, deve ser transferido para a conta Patrimonio Social. 

10.19.3- DAS DEMONSTRA~OES CONTABEIS 

10.19.3 .1 - As demonstra~oes contabeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem 

finalidade de lucros sao as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e 

Nomenclatura das Demonstra~oes Contabeis, e a sua divulga~ao pela NBC T 6 - Da 

Divulga~ao das Demonstra~oes Contabeis. 

10.19.3.2- Na aplica~ao das normas contabeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital deve 

ser substituida por Patrimonio Social, integrante do grupo Patrimonio Liquido, e a conta 

Lucros ou Prejuizos Acumulados por Superavit ou Deficit do Exercicio. 

10.19.3.3 - As demonstra~oes contabeis devem ser complementadas por notas explicativas 

que contenham, pelo menos, as seguintes informac;Oes: 

a) o resumo das principais praticas contabeis; 

b) os criterios de apurayao das receitas e das despesas, especialmente com 

gratuidades, doa~oes, subven~oes, contribuic;Oes e aplicac;Oes de recursos; 

c) as contribui~oes previdenciarias relacionadas com a atividade assistencial devem 

ser demonstradas como se a entidade nao gozasse de isenyao, conforme normas do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS); 

d) as subven~oes recebidas pela entidade, a aplica~ao dos recursos e as 

responsabilidades decorrentes dessas subven~oes; 

e) os fundos de aplica~ao restrita e responsabilidades decorrentes desses fundos; 

f) evidencia~ao dos recursos sujeitos a restri~oes ou vincula~oes por parte do doador; 

g) eventos subseqiientes a data do encerramento do exercicio que tenham, ou possam 

vir a ter efeito relevante sobre a situa~ao financeira e os resultados futuros da entidade; 



h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obriga~oes a Iongo 

prazo; 

i) informa~oes sobre os tipos de seguro contratados; 

j) as entidades educacionais, alem das notas explicativas, devem evidenciar a 

adequa~ao das receitas com as despesas de pessoal, segundo parametros estabelecidos pela 

Lei das Diretrizes e Bases da Educa~ao e sua regulamenta~ao; 

k) as entidades beneficiadas com isen~ao de tributos e contribui~oes devem 

evidenciar suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os beneficios fiscais 

gozados. 




