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RESUMO 

Rocha, Grace Maciel. A Manuten~o do Certificado de Filantropia Atraves de 
Demonstra~oes Contabeis de Entidade Sem Fins Lucrativos. As organiza~oes sem fins 
lucrativos e resultado das necessidades socioeconomicas, da falta de estrutura no setor 
publico, da degrada~o ambiental, da falta de seguran~ e principalmente da maier 
participa~ao das empresas que buscam a cidadania empresarial, com todos estes 
movimentos cresce o numero de entidades sem fins lucrativos, e para que estas 
organiza¢es se desenvolvam e contribuam para a redu~o do impacto social que se 
apresenta no Brasil, e necessaria a fiscaliza~o por parte do Govemo verificando a 
integridade e manuten~o dos Certificados dessas entidades, sendo importante atender a 
ciencia contabil, uma vez que esta pode auxiliar na administra~o deste setor da economia, 
a contabilidade em qualquer entidade se toma extremamente util se empregada de forma 
correta. Apesar de nao visar o Jucro e sim os aspectos sociais, para que as entidades sem 
fins lucrativos continuem executando bern suas atividades e necessaria que exista urn 
controle das origens e aplica¢es dos recursos., a respeito de nao visarem o lucre, este e 
imprescindivel para que sejam capazes de pagar todos seus fomecedores, recursos 
humanos, entre outros, atingindo, seus principais objetivos. As referencias te6ricas que 
deram suporte a este trabalho foram Fipecafi, Franco, NBCT, Young, Lei 6.404n6. Os 
autores citados, dentre outros, serviram de suporte a este estudo. 0 instrumento escolhido 
com o objetivo de desenvolver o estudo consistiu na observa~ de poucas fontes de estudo 
referente a manuten~o de certificados de Entidades Filantr6picas. A produ~o de 
conhecimento e a investiga~ao na area e bern restrita por se tratar de urn enquadramento 
diferenciado, onde me comprometi a exemplificar demonstratives e relat6rios 
disponibilizando como fonte de consulta. 

Palavras-chave: Manuten~o do Certificado, Entidade Filantr6pica, Entidade Sem Fins 
Lucrativos, Demonstra¢es Contabeis, Relat6rios de Acompanhamento. 
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1. JNTRODUCAO 

0 campo especifico de controles internos para manuten~o da filantropia de uma 

entidade sem fins lucrativos, apresenta poucas fontes aos meios de acesso e produc;ao 

de informac;ao que o caracterizam. A produyao de conhecimento e a investigac;ao na 

area, e bern restrita por se tratar de urn enquadramento diferenciado, entendendo-se 

este conceito em seu sentido etimol6gico, me comprometi a exemplificar demonstrativos 

e relat6rios. 

Este projeto faz parte de uma pesquisa para o Curso de P6s Graduac;ao em 

Contabilidade e Financ;as na Universidade Federal do Parana (Brasil) o qual participa a 

Entidade Obras Sociais e Culturais Felicianas, que esta inserida em urn contexto mais 

amplo de preocupac;Qes com a manuten~o de enquadramento Filantr6pico (Entidade 

Sem Fins Lucrativos), fornecendo dados e informac;Qes gerais para conclusao do 

mesmo, foi criada como entidade Filantr6pica em 1966, com o prop6sito de atender 

comunidades carentes com seus projetos sociais e culturais. 

Destacam-se, duas vertentes neste processo de investiga~o o enfoque a 

necessidade de mais obras para pesquisa e orientac;ao. E a outra vertente 

consubstanciar-se-a na exemplifica~o de demonstrativos contabeis e na distribuiyao e 

contabiliza~o das receitas e despesas com gratuidade, contribuindo como uma fonte de 

informac;ao para Estudantes, Pesquisadores e Profissionais da area Contabil e seus 

Gestores. Essa fonte servira para identificac;ao e obten~o de conhecimento para 

manutenc;ao e controles internos; servira como fonte de pesquisa para este 

enquadramento especifico; ajudando na adequa~o de estudos realizados as praticas 

organizacionais ou de ensino em que os profissionais, pesquisadores ou estudantes 

estejam inseridos. 

0 presente projeto e resultado da estrutura de uma pesquisa sobre manutenc;ao 

do enquadramento Filantr6pico (Entidade Sem Fins Lucrativos), que beneficia a entidade 

com isenc;ao de impastos Federais, Estaduais, Previdenciarios e Municipais. Este 

capitulo se encerra com apresentac;oes da justificativa e objetivos que nortearam essa 

investigac;ao. 

E necessaria, primeiramente, definir claramente a missao, a meta e os objetivos 

propostos pela empresa para que o processo de controle nao se perca durante sua 

trajet6ria. 
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1. PESQUISA 

1.1 PROBLEMA 

Nas ultimas decadas, ocorreu urn crescimento no interesse de Gestores de 

Organiza~oes na area de Entidades Filantr6picas, exige-se mais destas organiza~oes 

como relat6rios de facil interpreta~ao, acessivel e apresentados em curto espa~o de 

tempo, por ser uma Entidade que nao visa Lucro, sua estrutura nao obedece aos pianos 

de contas tradicionais encontrados comumente nas Sociedades Mercantis. 

SA (2002, p.275), afirma que "Nao se obedece as regras do que a lei n° 6.404fi6 

estabelece, porque esta e aplicavel as sociedades mercantis, ou seja, as que visam o 

Lucro". 

Como nas Entidades Sem Fins Lucrativos todos os colaboradores lutam por urn 

objetivo comum de aspecto social, a presta~ao de contas {"accountability'') e as 

informa~oes sao intensamente cobradas, em fun~o disso esta sendo realizado o estudo 

sobre a aplica~o e pratica de controles internos para sua manuten~o e organiza~o. 

No entanto, conforme estes estudos e praticas aumentam, cresce tambem a 

necessidade de informa~s a respeito da produ~o cientifica ja realizada sobre esta 

area. Sendo assim, quando os gestores de organiza~oes ou pesquisadores que se 

interessam a iniciar uma pesquisa sabre este assunto, se deparam com os seguintes 

questionamentos: 

a) Quais sao as informa~oes existentes sobre a publica~o com rela~o a 

Manuten~ao da Filantropia (Entidade Sem Fins Lucrativos)? 

b) Quais sao as principais tematicas ja estudadas e suas caracteristicas? 

c) Quais sao os principais autores da area? 

d) Exemplo de Balan~ Patrimonial; 

e) Exemplo de Demonstra~ao de Resultado; 

f) Exemplo de Demonstra~o de Origem e Aplica~o de Recursos; 

g) Exemplo de Demonstra~ao de Muta~oes do Patrimonio Uquido; 

h) Exemplo de Relat6rios de Gratuidade junto ha 6rgaos competentes; 

T ados esses questionamentos podem se resumir em uma pergunta, ou problema 

da pesquisa, a qual se refere ao tema do presente Trabalho de Conclusao de Curso, que 

e a seguinte: 

Como fazer para manter o enquadramento de filantropia de Entidade sem 

Fins Lucrativos atraves de suas Demonstra~oes Contabeis? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A principal motivac;ao para a realizac;ao desta pesquisa e a contribuic;ao que ela 

ira proporcionar a Entidade Obras Sociais e Cultuais Felicianas e tambem para 

pesquisadores, estudantes e demais interessados, pois servira como urn importante 

instrumento de consulta sabre uma tematica estudada e com poucas fontes. Nesse 

sentido, sera possivel ao usuario dessas informayaes a formulac;ao e conclusao a 

respeito de controles internos e manutenc;ao de enquadramento Filantr6pico e os 

beneficios que ele tras, alem de estabelecer estudo sabre a tematica existente e no 

desenvolvimento da area. 

Urn dos principais resultados do trabalho sera urn produto de informac;ao com 

exemplos a ser disponibilizado para pesquisa e informac;ao na Universidade Federal do 

Parana - UFPR, possibilitando ao usuario (interno e externo a UFPR) o acesso a 

informac;oes sabre a produyao de Demonstratives Contabeis e a manutenc;ao de 

Entidade Filantr6pica (Sem Fins Lucrativos). 

Este produto de informayao podera beneficiar a Entidade Obras Sociais e Cultuais 

Felicianas, bern como o Curso de Especializac;ao de Contabilidade e Financ;as, seus 

estudantes e profissionais. Servira como referencia em estudos de produc;ao e pesquisa 

cientifica ampliando conhecimento na area especifica. 

Alem disso, a construc;ao da Base de Dados OSCF beneficiara a comunidade 

cientifica em geral, que tera uma fonte de informac;ao para a identificayao das tematicas 

ja estudadas e de autores e organizac;oes que podem ser considerados referencias em 

estudos e praticas relacionadas a Manutenc;ao do enquadramento de Filantropia e seus 

beneficios. Por fim, quem tambem ira se beneficiar com a construc;ao desta Base serao 

os autores e instituic;Qes, pois por meio desses registros sera possivel tornar a sua 

produyao visivel a comunidade da area Contabil e seus gestores. 
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1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho e apresentar e discutir controles internos para 

manutenc;ao do enquadramento Filantr6pico e seus beneficios de acordo com a 

legislayao no Brasil, facilitando a elaborayao de relat6rios anuais. 

E conforme os problemas apresentados anteriorrnente, mostrar como facilitar a 

interpretayao dos relat6rios, esclarecendo algumas formas de se obter a melhor 

informac;ao, e desta forma auxiliar ao usuario que trabalha diretamente com estas 

situac;oes. 

Ainda, mostrar as normas contabeis aceita pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC sabre entidades que compoe o beneficia de Filantropia, para que 

as instituic;oes deste segmento obtenham informac;Oes de facil compreensao e acessivel 

aos usuarios. 

Decorrente deste tem-se os seguintes objetivos especificos: 

a) Exemplificar as Demonstrac;oes Contabeis com as inforrnac;Oes necessarias 

para manutenyao de filantropia; 

b) Consultar a versao eletrOnica da Base de Dados para extrair os artigos 

relevantes sabre o tema; 

c) Realizar analises contabeis e cientificas com base nas inforrnac;oes; 

d) Estabelecer modelos dentro das normas constantes em legislac;ao para a 

produyao de demonstrativos que atendam as exigencias de relat6rios junto ha 

6rgaos Publicos para manutenyao do enquadramento Filantr6pico e seus 

beneficios. 
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1.4 DELIMITA<;AO 

A Entidade Filantr6pica (Sem Fins Lucrativos), e o setor da economia que tern 
uma infinidade de entidades com suas pr6prias caracteristicas, como funda¢es de 
carater beneficente, cultural, religioso, cientifico, esportivo, dentre outros. 

Serao abrangidos neste trabalho aspectos contabeis, e suas fontes de recursos, 
Contabilidade Financeira e Contabilidade aplicada especifica no setor Religioso, nao 
contemplando aspectos juridicos de recursos financeiros, e forma de constituic;ao. 

1.5 METODOLOGIA 

Neste trabalho tambem serao utilizados: Normas e Resotuc;oes do Conselho 
Federal de Contabilidade, livros, revistas, artigos, peri6dicos e Legistac;ao pertinentes 
relacionados a tematica em questao. 

A Lei sera citada para fundamentar as defini¢es e conceitos empregados na 
elaborac;ao da monografia. 

Usar-se-ao como carater exemplificador, a empresa Obras Sociais e Culturais 
Felicianas, Entidade Filantr6pica Sem Fins Lucrativos, assessorada pela autora deste 
trabalho aplicando-se rotineiramente os conceitos abordados. 

1.6 ESTRUTURA<;AO 

lnicialmente apresenta-se a lntroduc;ao ao trabalho, referenciando 0 que e 
Entidade Sem Fins Lucrativos e sequencialmente apresentam-se os objetivos 
pretendidos, as limita¢es e justificativa para escrever esta monografia. 

0 trabalho esta estruturado com uma breve introduc;ao, referente a Entidade 
Filantr6pica (Sem Fins Lucrativos), sua classificac;ao, filosofia (missao, objetivos, 
finalidades, metas); a forma de manutenc;ao do Patrimonio Social com modelos de 
prestac;ao de contas a 6rgaos Publicos, aspectos sabre o Balanc;o Patrimonial, Social, 
Demonstrac;aes das Atividades Exercidas, as Notas Explicativas e, por fim, urn sistema 
de informac;ao eficaz aos usuarios. 
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2.1 INTRODUCAO 
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A expansao das organizac;oes sem fins lucrativos e resultado das necessidades 
socioeconomicas, da falta de estrutura no setor publico, da degradac;Bo ambiental, da 
falta de seguranc;a e principalmente da maior participac;Bo das empresas que buscam a 
cidadania empresarial. 

Com todos estes movimentos incentivando o crescimento de entidade sem fins 
lucrativos, e para que estas organizac;aes se desenvolvam e contribuam para a reduc;ao 
do impacto social que se apresenta no Brasil, e muito importante atender a ciencia 
contabil, uma vez que esta pode auxiliar na administrac;ao deste setor da economia. 

A contabilidade em qualquer entidade se torna extremamente util se empregada 
de forma correta. Apesar de nao visar o lucro e sim os aspectos sociais, para que as 
entidades sem fins lucrativos continuem executando bern suas atividades e necessaria 
que exista urn controle das origens e aplicac;oes dos recursos. A despeito de nao 
visarem o lucro, este e imprescindivel para que sejam capazes de pagar todos seus 
fornecedores, recursos humanos, entre outros, atingindo, por conseguinte, seus 
principais objetivos. 

2.2 0 QUE E ENTIDADE FILANTROPICA (SEM FINS LUCRA TIVOS)? 

Para ser considerado uma instituic;Bo sem fins lucrativos a lei esclarece que 
devem ser " ... pessoa juridica de direito privado que nao distribui entre os seus s6cios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou Hquidos, dividendos, bonificac;Qes, participac;Qes ou parcelas do 
seu patrimonio auferido mediante o exercicio de suas atividades, e que os aplica 
integral mente na consecuc;ao do respectivo objeto social" (Lei n° 9790/99 art 1 ° 
paragrafo 1). 

Para Paulo Arnaldo (apud OLAK, 1996, p.65) "entidades sem fins lucrativos sao 
aquelas institui«;;es formadas como prop6sito social, educacional, religioso, de saude ou 
filantr6picos e aquelas em que, normalmente, nao existe interesse na transferencia da 
propriedade e seus membros ou contribuintes nao recebem qualquer ganho economico 
ou financeiro direto". 

Ja para as Normas Brasileiras de Contabilidade Tecnica - NBC T 10.19 que 
regulamenta o procedimento contabil de entidades sem finalidade de lucros diz que 
"Entidades sem fins lucrativos sao aquelas em que o resultado positivo nao e destinado 
aos detentores do patrimonio liquido e os lucros ou prejuizos sao denominados, 
respectivamente, de superavit ou deficit". 

Com as defini«;;es, fica claro que seus objetivos nao sao seus criadores, 
diretores, associados, s6cios ou conselheiros. Estes sao apenas a "materia-prima" que 
pretendem chegar no seu "produto final". 0 produto finale o ser humano transformado, 
ou seja, algo que provoque mudanc;as sociais. 
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ConcJui-se, tambem que o crescimento patrimonial destas empresas, nao 
equivale, necessariamente, ao crescimento patrimonial dos seus associados e a estes 
nao se revertem, em nenhum momento. 

Mesmo quando existe uma dissolu~o destas entidades, seu patrimonio nao se 
destina a seus associados. YOUNG (2003, P.17) salienta que conforme o art. 61 do 
Novo C6digo Civil, "na dissolu~o de associa¢es, o remanescente do seu patrimonio 
social, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou fra¢es ideais, devera ser 
destinado a entidade de fins nao economicos designada no estatuto, ou, omisso este, 
por delibera~o dos associados, a institui~o municipal, estadual ou federal, de fins 
identicos ou semelhantes. E nao havendo tal institui~o no Municipio, Distrito Federal ou 
no Territ6rio, em que a associa~o tiver sede, esta devera destinar seu patrimonio para a 
Fazenda do Estado, Distrito Federal ou Uniao". 

Assim segue a tabela 1.0 com os seguintes conceitos chaves das entidades sem 
fins lucrativos; 

2.2.1 Tabela 1.0 - Conceitos de Entidade Sem Fins Lucrativos; 

Luera Constitui-se urn meio, nao em urn tim. 
Prop6sito lnstitucional Provocar mudan~s sociais. 
Patrimonio Nao ha participa~o dos membros no mesmo. 
Prine. Fontes de Recursos Contribuicaes, doa¢es, subvencoes. 
Fonte; D1sserta~o de Mestrado Paulo Arnalda Olak, (1996, p.57). 

2.3 CLASSIFICA<;AO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRA TIVOS 

Existem varias formas de se classificar as entidades sem fins lucrativos. Elas 
podem ser classificadas quanto as atividades que desempenham, quanto a origem dos 
recursos financeiros e materiais, quanta a extensao dos beneficios sociais, quanta a 
condic;ao de sujeito e muitas outras classifica¢es. 

Para CALDERELLI (1997, p.290) "Entidade e a empresa cuja finalidade nao visa 
fins lucrativos, e que coloca o seu patrimonio para atender as necessidades de uma 
coletividade". 

Segundo CFC(2003,P.29) "As entidades sao pessoas juridicas de direito privado 
reguladas, quanto a sua criac;ao e funcionamento, pelo C6digo Civil. Como 
reconhecimento da atua~o dessas pessoas juridicas, o Poder Publico lhes concede 
beneficios como a imunidade e a isen~o de tributos, alem da concessao de titulos como 
de utilidade publica, registro e certificado nos conselhos de assistencia social e de 
organiza~o da sociedade civil de interesse publico". 

Para FRANCO (1977, p.34) "as entidades classificam-se; quanta ao seus fins e 
quanta a condic;ao do sujeito". 
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2.3.1 QUANTO AOS FINS 

Quanta aos fins se dividem em sociais e economicas - sociais. 
FRANCO (1977, p.35) define entidades sociais como "as que possuem riqueza 

apenas como meio para atingir seu fim, que e puramente social. E as entidades 
economicas - sociais como as que possuem a riqueza como meio e fim, porem o 
aumento do patrimonio que elas tern em vista e para beneficia da propria sociedade, 
revertendo o patrimonio em forma de peculios as pessoas que contribuiram para a 
formayao desse patrimonio". 

Alguns exemplos de entidades sociais sao as associac;oes, pias beneficentes, 
esportivos, culturais entre outras. E nas economicas - sociais se enquadram os institutos 
de aposentadoria, pensoes e previdencias, etc. 

2.3.2 QUANTO A CONDI<;AO DE SUJEITO 

Quanta a condiyao de sujeitos as entidades sem fins lucrativos classificam em 
publicas e particulares. 

Para FRANCO (1977, p.36) "Publicas sao as que pertencem a coletividade, em 
forma de fundac;Oes, corporac;Qes, ou sob o dominio do Estado. Desse tipo sao os 
sindicatos de classe, as fundac;Oes com fins beneficentes, educacionais, e o proprio 
estado, cujo patrimonio pertence a coletividade. Particulares sao as de propriedade 
particular de urn individuo ou grupo de individuos, como as sociedades civis". 

2.3.3 QUANTO A ATIVIDADE QUE DESEMPENHA 

Quanta a atividade que desempenham sao classificadas em entidades 
educacionais, entidades de beneficencia e Saude, entidades religiosas, instituic;oes de 
caridade, entre outras. 

2.3.4 QUANTO A ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAlS 

Sao divididas nas que dependem fundamentalmente das subvenc;oes 
governamentais das que nao dependem de subvenc;Oes governamentais. 

As que dependem de subvenc;oes sao, normalmente, consideradas de utilidade 
Publica, portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantropicos, concedido pelo 
Conselho Nacional de Assistencia Social. Podem receber subvenc;oes ordinarias 
(periodicas) ou extraordinarias (esporadicas). As primeiras normalmente servem para 
subsidiar as despesas de manutenyao, folha de pagamento e materiais utilizados na 
atividade social. As subvenc;Oes esporadicas sao utilizadas para atender projetos 
especificos de investimentos. 

As que nao dependem de subvenc;Oes governamentais sao aquelas entidades 
que tern como principais fontes de recursos as contribuic;Qes, doac;Oes, a cobranc;a de 
taxas de servic;os dos socios, associados e da comunidade em geral. Nao recebem 
subvenc;oes governamentais, mas podem receber subvenc;Oes de outras entidades 
privadas nacionais ou organizac;oes internacionais. 
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2.3.5 ENTIDADE RELIGIOSA 

Sao empresas juridicas constituidas para atender interesses comuns relatives ao 
carater religiose, cultural, politico, assistencial e esportivo. Existem para atingir 
determinados fins, seus colaboradores nao objetivam o lucro, apesar de o lucro ser 
importante para a continuidade desta, classificada como atividades de organiza9oes 
religiosas. 

Entidade religiosa e o conjunto de cren9as e atividades organizado de maneira 
mais ou menos permanente com vistas a consecu9ao de algum objetivo do grupo. 

2.3.6 ENTIDADE DE CARATER BENEFICENTE, FILANTRQPICO E CARITATIVO 

Esta entidade tern por tim proteger e amparar a familia, a matemidade, a infancia, 
a adolescencia e a velhice. Sao os asilos, creches, guardas-mirins, Legiao da Boa 
Vontade- LBV, etc. 

2.3.7 ENTIDADE DE CARATER EDUCACIONAL, CULTURAL, INSTRUTIVO, 
CIENTiFICO, ARTiSTICO E LITERARIO 

Em linhas gerais, estas entidades visam o aprimoramento educacional, instrutivo 
e artistico dos individuos. As atividades aqui compreendem todas as a¢es de instru98o 
e desenvolvimento das faculdades fisicas, morais e intelectuais das pessoas, o 
desenvolvimento dos conhecimentos literarios e de ciencias ou artes. Exemplo escolas, 
jardim de intancia, museus, bibliotecas, etc. 

2.4 FILOSOFIA DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRA TIVOS 

Para que as entidades, consigam realizar satisfatoriamente suas atividades - fins 
destinadas a cada publico especifico, e fundamental que seus objetivos, metas, missoes 
e resultados, entre outros, estejam definidos em Iongo prazo, de forma clara e 
operacional. 

DRUCKER (1988, p.53) real~ esta ideia, afirmando que "A primeira e tambem 
mais dificil tarefa do executive de uma institui98o sem fins lucrativos e conseguir que 
todos esse publicos concordem a respeito das metas em Iongo prazo. Construir ao redor 
ao Iongo prazo e a unica maneira de integrar todos esses interesses". 

2.4.1 MISSAO 

Para NAKAGAWA (1993, p.25) "Missao de uma empresa e sua razao de ser". 

KOTLER (1980, p.83) "considera que a missao de uma empresa se relaciona a 
satisfa9ao de uma necessidade de seu ambiente extemo: a decisao de fazer 
determinado produto, ou prestar urn determinado servi9Q, e urn meio de satisfazer 
necessidades no ambiente extemo e, portanto, uma forma de sobrevivencia e 
continuidade, ou seja, de a empresa cumprir sua missao". 
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0 pensamento corrente sobre a missao das organiza~es em geral procura obter 
resposta a seguinte questao basica: "Qual e o nosso neg6cio?" 

Para DRUCKER (1988, p.65) "Urn neg6cio nao e definido pelo seu nome, 
estatutos ou artigos de incorpora~o". 

A declara~o da missao em entidades sem fins lucrativos, tern muito a ver com a 
transforma~o dos individuos ou grupo de individuos, cujo retorno esperado para a 
entidade e de carater imaterial e emotivo, ao contrario do que ocorre nas atividades 
empresarias. 

Para OLIVEIRA (1986, p.98) "A missao e uma forma de se traduzir determinado 
sistema de valores em termos de crem;as ou areas basicas de atua~o, considerando as 
tradi9oes e filosofias da empresa". 

Definir a missao da empresa e o lniCIO para alcanyar ambientes macros, 
mostrando a dire9ao, e determinando limites do planejamento estrategico relevante. A 
missao deve ser entendida como uma identidade a ser seguida, mas nunca algo 
especifico a ser alcanyado. 

Exemplo; 

A Missao de Obras Sociais e Culturais Felicianas 

Como Felicianas - Franciscanas chamadas por Deus, cooperamos com Cristo na 
renova9ao espiritual do mundo. 

2.4.2 OBJETIVOS FUNDAMENTAlS 

Nas entidades sem fins lucrativos, legalmente constituidas, seus objetivos 
fundamentais estao explicitados nos seus atos constitutivos e, para atingi-los, deve haver 
perfeita harmonia entre recursos humanos e materiais, tendo em vista a Missao, 
Objetivos Fundamentais e Finalidades Estatutarias. Esta harmonia deve permanecer em 
Iongo prazo para que a filosofia da entidade prevaleya. 

Exemplo; A Filosofia 

0 Colegio Nossa Senhora da Assun9ao (Obras Sociais e Culturais Felicianas), fiel aos 
ensinamentos da lgreja, pelos quais se norteia em uma pedagogia criadora, libertadora, 
comunitaria, realista, permanente e dialogante, se propoe a alcanyar os seguintes fins: 

• Despertar o educando para o seu valor como pessoa; 

• Motivar o aluno a pesquisa e descoberta dos valores especificos do ser humano; 

• Dar condiyaes para que ele possa identificar-se na vida social comunitaria; 

• Educa-lo integralmente, despertando-o para o trabalho, dando-lhe uma visao sobre a 
vida, o mundo e a humanidade; 

• Prepara-lo para o exercicio livre e consciente da cidadania; 



19 

• Trabalhar para que o educando sinta sua posiyao como elemento importante num 
modo que se transforma continuamente; 

2.4.2.1 Tabela 2.0 - Diferenc;as entre os Objetivos das Entidades Sem Fins Lucrativos e 
Entidades Com Fins Lucrativos. 

ENTIDADES OBJETIVO-MEIO OBJETIVO-FIM 
Entidades com fins Satisfayao das necessidades Luera 
lucrativos dos consumidores 
Entidades sem fins Provocar mudanc;as sociais lndividuos transformados 
lucrativos 

Fonte; Dissertac;ao de Mestrado Paulo Arnalda Olak (1996, p.57). 

2.4.3 FINALIDADE ESTATUTARIA 

- Difundir a educac;ao e o ensino, criando, instalando e mantendo estabelecimentos de 
ensino em seus varios graus, oferecendo, inclusive, cursos livres, profissionalizantes e 
universitarios e propaganda a educayao da cidadania; 

- Assistir as crianc;as, os jovens e os adultos nos ambitos social, educacional, profissional 
e espiritual; 

-Desenvolver atividades pastorais promovendo a formayao integral da pessoa; 

- Criar, congregar, dirigir e manter outras instituic;oes assistenciais que visem a 
beneficencia, a promoyao humana, a educayao, a cultura, a evangelizayao, o ensino e a 
assistencia social. 

- Dedicar-se a obras de promoyao humana, visando o aperfeic;oamento humano, 
espiritual e material de suas associadas e da coletividade em geral, principalmente dos 
mais carentes e necessitados. 

2.5 MANUTEN<;AO DO PATRIMONIO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos tern suas principais fontes de recursos para 
realizac;ao de seus prop6sitos sociais; as subvenc;oes govemamentais, contribuic;oes de 
associados, s6cios, membros e doac;Qes da comunidade na forma de recursos 
financeiros, humanos ou materiais. 

Quando estas fontes de recursos sao destinadas a custear as atividades das 
entidades sem fins lucrativos devem ser contabilizadas como receita, e quando esse 
recursos sao destinados a contribuir patrimonialmente sao destinadas e devem ser 
contabilizadas como Patrimonio Social. 
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A NBC T 1 0.19.2.3 explica que "As doayoes, subvenyoes e contribuiyoes para 
custeio sao contabilizadas em contas de receita. As doayaes, subvenyoes e 
contribuiyoes patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituiyao da entidade, sao 
contabilizadas no patrimonio social". 

2.5.1 GESTAO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 

0 ciclo financeiro de entidade sem fins lucrativos compreende a obtenyao de 
receita, atraves de contribuiyao dos que devem e os que querem fornecer os meios para 
que a entidade possa alcanyar seu fim. A receita efetiva contribui para aumento do 
patrimonio social da entidade, pois corresponde a entrada de elemento patrimonial sem 
correspondente saida de outro. 

A receita proveniente de mutayao patrimonial nao aumenta o patrimonio social 
liquido porque corresponde a alienayao de bern patrimonial, havendo, portanto, mera 
permutayao de componentes do patrimonio. 

Neste ciclo financeiro tambem sera necessaria a aplicayao destas receitas e 
despesas indispensaveis a realizayao dos fins sociais. A despesa efetiva contribui para 
diminuiyao do patrimonio social da entidade, pois ha a saida sem correspondente 
entrada. Ja a despesa proveniente de mutayao patrimonial nao diminui o patrimonio 
social liquido porque corresponde meramente permutayao de componentes do 
patrimonio. 

Quando existe uma receita efetiva maior que a despesa efetiva, a entidade possui 
urn superavit economico, o qual contribui para o aumento do patrimonio da entidade. 
Quando ha urn equilibria entre receita efetiva e despesa efetiva, nao ha alterayao no 
patrimonio, e por fim quando a receita efetiva e menor que a despesa efetiva, ocorre 
deficit economico, que concorre para reduzir o patrimonio social. 

2.5.1.1 Figura 1.0 - Disposiyao Grafica dos Componentes da Gestao de Entidade Sem 
Fins Lucrativos 

SUP. EQUI DEF. 
RECEITA R>D R=D R<D DESPESA 

(+) (=) (-) 
I 

I ~ ~ ~ I 
EFETIVA PATRIMONIO SOCIAL EFETIVA 

(+) (-) 

I I I 
DE DE 

MUTA<;AO A TIVO (BENS) ... MUTA<;AO 

(+) 
~ 

(-) 

Fonte; Contabilidade Geral- Hilario Franco (1977, p.240). 
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2.6 PRESTACAO DE CONTAS (ACCOUNTABILITY) 

As entidades sem fins lucrativos sao intensamente cobradas por seus 
colaboradores para demonstrar as origens e aplicayOeS de recursos empenhados em 
sua atividade. Os associados, s6cios, subventores, doadores sao responsaveis pelo 
fornecimento dos recursos, e, portanto delegam poderes para gestao dos recursos, e do 
outro lado, a administrayao, a quem cabe prestar contas aos seus colaboradores. A este 
relacionamento de autoridade e responsabilidade denominamos de "accountability". 

Para CALDERELLI (1997, p. 664) "a prestayao de contas e o ato de 
comprovayao, demonstrayao e justificayao de atos administrativos, por meio da 
contabilidade". 

sA (1995, p.361) descreve prestayao de contas como "apresentayao de fatos 
relatives a urn acontecimento central, comprovando-os, historiando-os e preparando-os 
para receber as classificayOeS e verificayOeS de natureza contabil". 

E importante analisar a qualidade da documentayao utilizada na prestayao de 
contas. 

A avaliayao de desempenho dos gestores deve evidenciar de acordo com os 
recursos a sua disposiyao e a competencia que lhes foi delegada, como foi executado 
essas atividades, a fim de atender as expectativas com relayao a seu trabalho. 

Geralmente na prestayao de contas sao exigidos dos gestores relat6rios de 
atividades, demonstrayi)es contabeis, informayOes bancarias, inventario patrimonial, 
Declarayao de lnformayoes Economico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ, Relayao 
Anual de informayaes S6cias - RAIS, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer e Relat6rio 
de Auditoria lndependente, C6pia de Contratos e Parcerias. 

Visao de "Accountability" nas Entidades Sem Fins Lucrativos 

RECURSOS 

- Contribui.,:Oes 
- Doa.,:oes 

- Subven.,:oes 

-SOCIEDADE 
-GOVERNO 
- OUTRAS INSTITUI<;OES 

ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

ACCOUNTABILITY 

Fonte; Dissertayao de Mestrado Paulo Arnalda Olak ( 1996, p.1 00). 
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2.6.1 MINISTERIO P0BUCO 

As associa¢es sujeitam-se a fiscaliza~o do Ministerio Publico, visto que 
cabe a este intervir nos casos de abuso da personalidade juridica. Conforme art. 50 do 
c6digo civil incumbe, expressamente, ao Ministerio Publico: 

"a) requerer a dissolu~o de entidade de fins assistenciais que receba 
auxilio ou subven~o do Poder Publico ou que se mantenha, no todo ou em parte, com 
contribuic;oes peri6dicas de populares, que deixe de desempenhar suas atividades 
assistenciais, que aplique os recursos recebidos em finalidades diversas das previstas 
em estatuto ou que fique sem efetiva administra~o. 

b) requerer a cassa~o de titulo de utilidade publica FederaL 
c) fiscalizar as entidades de atendimento a crianc;as e adolescentes 

inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Crianya e do Adolescente. 
d) requerer a perda da qualificac;ao das entidades qualificadas como 

Organiza~o da Sociedade Civil - OSCIPs". 

Cabe entao ao Ministerio Publico fiscalizar as presta~o de contas das 
entidades qualificadas como de interesse social. 

2.6.2 MINISTERIO DA JUSTICA- CNEs 

A presta~o de contas e devida ao Ministerio da Justiya pelas entidades 
que possuem o titulo de Utilidade Publica Federal. Sao obrigadas a apresentar, 
anualmente, relac;ao circunstanciada dos servic;os que houver prestado a coletividade. 

Modelo anexo; 

2.6.3 CONSELHO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL- CNAS 

A presta~o de contas ao CNAS ocorre no momento em que e solicitada a 
concessao ou renova~o do Certificado de Entidade Beneficente de Assitencia Social -
CEBAS. As entidades cujas receitas brutas de cada urn dos tres exercicios em analise 
excedam R$ 1.200.000,00 devem submeter suas contas a auditoria independente. Se 
ultrapassar R$ 2.400.000,00, a auditoria devera ser realizada por auditores registrados 
na Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). 

2.6.4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 

A entidade que for beneficiada com a isen~o da contribui~o patronal e obrigada 
a apresentar, anualmente, ate o dia 30 de abril, relat6rio circunstanciado de suas 
atividades no exercicio anterior, contendo as informac;aes solicitadas pelo 6rgao de 
fiscalizayao, devendo entretanto descontar e recolher a contribuiyao devida pelos 
segurados empregados a seu servic;o. 

Para ter direito a isenyao a entidade deve atender aos seguintes requisites, 
cumulativamente: 
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• ser reconhecida como de utilidade publica federal e estadual ou do Distrito 
Federal ou municipal; 

• ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia 
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, renovado a cada 
tres anos; 

• promover a assistencia social beneficente, inclusive educacional ou de saude, a 
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; 

• nao perceberem seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores ou benfeitores, 
remunerac;ao e nao usufruirem vantagens ou beneficios a qualquer titulo; 

• aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenyao e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

• apresentar anualmente ao INSS, ate o dia 30 de bril, relat6rio circunstanciado de 
suas atividades; 

• estar em dia com o pagamento de suas contribuiyaes sociais. 

A isenyao deve ser requerida ao INSS, nao abrangendo a empresa oo entidade que, 
tendo personalidade juridica propria, seja mantida por outra que esteja no exercicio da 
isenc;ao. 

Constatado o nao cumprimento dos requisitos acima o INSS podera cancelar a isenyao. 
A fiscalizayao do INSS podera ainda representar ao Conselho Nacional de Assistencia 
Social quando verificar que a entidade nao esta observando as condiyaes necessarias 
para o fornecimento e manutenyao do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistencia Social. 

Modelo em anexo; 

Plano de Ayao para cada ano e 
aprovado pela IN MF/RFB N° anexo XVI e XVII de 2 de maio de 2007 

2.7 ESTRUTURA CONTABIL 

Sejam as entidades beneficentes, filantr6picas, religiosas, culturais, educacionais 
ou outras, a contabilidade vern sendo exigida dos organismos governamentais e nao 
governamentais. Principalmente quando estas organizayaes recebem subvenc;Oes, 
doac;oes ou contribuic;Oes governamentais para executar urn contrato ou urn convenio. 

E. fundamental neste setor a correta denominayao das contas sinteticas e 
analiticas contabeis, por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade Tecnica- NBC-T 
e Resoluyaes do Conselho Federal de Contabilidade- CFC. 

Na NBC T no grupo 10.19.3 explicita-se a diferenya entre a contabilizayao de uma 
empresa com finalidade de lucro e uma empresa sem finalidade de lucro, nao 
obedecendo as regras que a lei das sociedades por ayaes regulamenta. "... a conta 
Capital de ser substituida por Patrimonio Social, integrando o grupo Patrimonio Social, e 
a conta Lueras ou Prejuizos Acumufados por Superavit ou Deficit do Exercicio". 
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Urn born sistema de informac;ao com urn plano de contas bern elaborado, 
demonstra qual o verdadeiro patrimonio destas entidades, bern como a existencia de 
controles gerenciais eficientes, se toma imprescindivel para que este setor consiga 
administrar corretamente suas atividades. 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado refere-se a importancia da 
utilizayao de subgrupo auxiliar na contabilizac;ao de contratos e convenios relacionados 
as instituiyoes sem fins lucrativos, para a melhor compreensao gerencial destas 
entidades. 

A Revista de Contabilidade, em artigo publicado sabre a Classificayao Contc~bil 
dos Convenios no Balanyo Patrimonial das Entidades Sem Fins Lucrativos, sugere a 
criac;ao de grupos de contas de compensac;ao, fora do grupo circulante, e assim 
consequentemente separa o que representa o circulante do que representa apenas a 
compensac;ao para cumprimento destes contratos e convenios. 

Neste artigo CARDOSO E LIMA (2003, n° 139, p.38) explicam que no ativo 
compensado "[ ... ) serao lanyados os valores a receber, os valores recebidos dos 
convenios e qualquer outro valor que esteja relacionado com o convenio". 

Para o passivo destas empresas, sugere-se ainda em contrapartida "[ ... ] que o 
passivo a compensar e uma conta transit6ria que registra valores de compensac;ao no 
passivo, tendo como contrapartida uma conta do ativo que, ao final da execuc;ao do 
convenio, deve apresentar saldo zero" (Op. Cit, 2003, n° 139, p.39) 

FRANCO (1977, p.242) define as contas de compensac;ao que "as contas 
debitadas e creditadas nao representam bens, nem direitos ou obriga~es efetivas, mas 
apenas indicam fato de ordem juridica, ou vinculo que podera ou nao transformar em 
direito ou em obriga~es efetiva, dependendo de acontecimentos futuros, previstos ou 
fortuitos. Sao portanto, contas extra-patrimoniais; o lanyamento indica a existencia de 
vinculo juridico que podera trazer variac;ao ao patrimonio. Dai o nome de contas de 
compensac;ao, pais o valor da conta ativa e compensado por igual valor da conta 
passiva". 

Exemplo de Demonstratives Contabeis; 



2.7.1 Balanyo Patrimonial em 31 de dezembro 
Em reais 

Ativo Passivo e patrimonio 
2007 2006 liquido 

Circulante Circulante 
Caixa e bancos 69.960 30.459 Fomecedores 
Aplicayaes Mensalidades escolares 

financeiras 798.808 718.854 antecipadas 
Mensalidades Obrigayaes fiscais e 

escolares a receber 275.897 225.282 sociais 
Demais creditos a 

receber 2.671 2.334 Provisao para ferias 
1.147.336 976.928 

Realizavel a Iongo 
prazo PatrimOnio liquido 

Dep6sitose 
cauyoes 34.840 34.420 PatrimOnio social 

Superavit do exercicio 
Permanente 

lmobilizado 2.892.391 2.814.399 

4.074.566 3.825.747 

2.7.2 Demonstra<;ao de Resultado Superavit em 31 de dezembro 
Em reais 

Receitas operacionais 
Servivos educacionais 
Contribuiyaes e doayaes 
Devoluyaes e abatimentos 

Custos e despesas operacionais 
Gratuidades: assist~ncia social 
Gratuidades: assist~ncia educacional 
Despesas com pessoal 
Despesas administrativas e gerais 

Resultado financeiro 
Financeiras 
(-) Receitas financeiras 

Superavit do exercicio 

25 

2007 2006 

27.927 29.163 

133.465 102.586 

432.747 438.856 

114.904 102.928 
709.042 673.532 

3.152.215 3.121.210 
213.309 31.006 

3.365.524 3.152.215 

4.074.566 3.825.747 

2007 2006 

5.716.988 5.346.523 
5.598.935 5.224.577 

133.932 138.380 
(15.879) (16.433) 

(5.599.715) {5.402.581) 
(1.237 .975) (1.226.118) 

(659.316) (597.764) 
(2.787.472) (2.680.607) 

(914.953) (898.093) 

96.036 87.064 
(37.956) (40.685) 
133.991 127.748 

213.309 31.006 



2.7.3 Demonstrayao das Mutac;Qes do Patrimdnio Uquido em 31 de dezembro 
Em reais 

Patrimonio Superavit 
social acumulado Total 

Em 31 de dezembro de 2005 3.085.016 116.492 3.201.508 
Transferencia para o patrimOnio social 116.492 (116.492) 
Ajustes de exercicios anteriores 

Provisao para ferias (80.298) (80.298) 
Superavit do exercfcio 31.006 31.006 

Em 31 de dezembro de 2006 3.121.210 31.006 3.152.215 
Transferencia para o patrimOnio social 31.006 (31.006) 
Superavit do exercfcio 213.309 213.309 

Em 31 de dezembro de 2007 3.152.215 213.309 3.365.524 

2.7.4 Demonstrayao das Origens e Aplicayoes de Recursos em 31 de dezembro 
Em reais 

Origens de recursos 
Das opera¢es 

Superavit do exercicio 
Valores que nao afetam o capital circulante liquido 

Deprecia¢es 

Aplica~io de recursos 
Ajustes de exercicios anteriores 
Aumento do realizavel a Iongo prazo 
Aquisi¢es de imobilizado 

Aumento (redu~o) do capital circulante Uquido 

Varia~io do capital circulante lfquido 

Ativo circulante 
No fim do periodo 
No inicio do periodo 

Passivo circulante 
No fim do periodo 
No inicio do periodo 

Aumento (redu~o) do capital circulante Uquido 

2007 

213.309 

217.819 
431.128 

420 
295.811 
296.230 

134.898 

1.147.336 
976.928 
170.408 

709.042 
673.532 

35.510 

134.898 

26 

2006 

31.006 

252.455 
283.461 

80.298 
6.900 

326.534 
413.732 

(130.272 

976.928 
1.001.119 

{24.191 

673.532 
567.452 
106.081 

(130.272 
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2.7.5 NOT AS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAQOES CONTABEIS 

Nas notas explicativas de instituic;oes sem fins de lucro as explica(.(Oes devem 
sempre evidenciar aspectos que possam trazer duvidas aos usuarios destas 
informa(.(Oes, e tambem devem revelar metodos utilizados que modificaram as contas 
patrimoniais ou as contas de resultado. 

As NBC T 10.19.3.3 explicam que as demonstrac;oes contabeis devem evidenciar 
pelo menos; 

a) 0 resumo das principais praticas contabeis; 
b) Os criterios de apurac;ao das receitas e das despesas, especial mente com 

gratuidades, doac;oes, subven(.(Oes, contribui(.(Oes e aplica(.(Oes de recursos; 
c) As contribuic;oes previdenciarias relacionadas com a atividade assistencial 

devem ser demonstradas como se a entidade nao gozasse de isenc;ao, 
conforme normas do lnstituto Nacional do Segura 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) Evidenciac;ao dos recursos sujeitos a restric;oes ou vinculac;oes por parte do 
doador; 

g) Eventos subsequentes a data do encerramento do exercicio que tenham, ou 
possa 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 obriga9oes a 
Iongo prazo; 

i) lnforma9oes sobre os tipos de seguro contratados; 
j) As entidades educacionais, alem das notas explicativas, devem evidenciar a 

adequa9ao das receitas com as despesas de pessoal, segundo parametros 
estabelecidos pela lei das Diretrizes e Bases da Educa9ao e sua 
regulamenta«;ao. 

As entidades beneficiadas com isen«;ao de tributos e contribui«;Qes devem 
evidenciar sua receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os 
beneficios fiscais gozados. 
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lmunidade, isen~io, gratuidade e aplica~io de recursos 

Em face de seu carcUer exclusivamente educacional, beneficente, cultural, filantr6pico e 

assistencial, sem finalidade de lucro, a entidade usufrui de imunidade para o Impasto de 

Renda Pessoa Jurldica -IRPJ sobre o lucro, a Contribui~ao Social sobre o Lucro- CSL, 

a Contribui~o para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a contribui~ao ao 

Programa de lntegra~o Social - PIS e isen~ao da contribuiyao patronal ao lnstituto 

Nacional do Segura Social - INSS. 

As gratuidades concedidas por meio das varias obras e projetos de assistencia social, 

nos termos do artigo 3°., inciso VI, do Decreta 2.536/98, estao resumidas a seguir: 

2007 2006 ----

Receitas operacionais, incluindo as financeiras 

Gratuidade: assistencia social e educacional 
(-) bolsas a funcionarios 

assistencia educacional 
assistencia social 

Gratuidade, excluida a assistencia a funcionarios 
% de gratuidade sobre receitas operacionais 

Beneficios com imunidades e isen~oes 
lsenyao da cota patronal do INSS 
lmunidade da COFINS (3% menos a incidente sobre receitas financeiras) 
lmunidade do PIS (0,65% menos o incidente sobre a folha de pagamento) 
lmunidade do IRPJ (15%) 
lmunidade da CSL (9%) 

5.850.979 

1.897.290 

(228.278) 
(235.644) 

1.433.368 
24,50% 

597.919 
172.558 

14.655 
31.997 
19.198 

5.474.271 

1.823.882 

(208.278) 
(258.127} 

1.357.477 
24,80% 

575.535 
164.228 

13.564 
4.651 
2.791 

A aprova~o das premissas utilizadas pela administra~o da entidade esta vinculada a 
presta~ao futura de contas ao Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS. 

tmobilizado 

A entidade nao adotou a pratica de reconhecer os efeitos da inflayao nas demonstra9oes contabeis ate 31 
de dezembro de 1995 e nao mantem controle individual dos bens que estao em opera~o. 

Deprecia«;. 
Custo acumulada 

Terrenos 22.981 
Edificacaes 3.285.887 907.736 
M6veis, utensilios, instalacaes 932.680 480.078 
Informatica 285.144 285.144 

Veiculos 62.282 60.861 

Outros bens 37.237 

4.626.210 1.733.819 

2007 

Uquido 

22.981 
2.378.151 

452.602 
0 

1.421 
37.237 

2.892.391 

2006 

lmobilizado 
liquido 

1.981 
2.299.550 

475.633 
0 
0 

37.237 

2.814.399 

% 

Taxa 
anual 

deprec. 

4 
10 
20 
20 
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2.8 DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS CONFORME 
LEI 6.404/1976 

0 artigo 188 da Lei n° 6.404 reconhece os criterios de apresenta~o e o conteudo 
dessa demonstra~o como segue abaixo; 

A demonstra~o das origens e aplica~oes de recursos indican~ as modifica~es 
na posi~ao financeira da companhia, discriminando; 

I - as origens dos recursos agrupadas em : 

a) Iuera do exercicio, acrescido de deprecia~ao, amortiza~o ou exaustao e 
ajustado pela varia~o nos resultados de exercicios futuros; 

b) Realiza~o de capital social e contribuic;oes para reservas de capital; 
c) Recursos de terceiros, originarios do aumento do passivo exigivel a Iongo 

prazo, da redu~o do ativo realizavel a Iongo prazo e da aliena~o de 
investimentos e direitos do ativo imobilizado. 

II - as aplicac;oes de recursos, agrupados em : 

a) dividendos distribuidos; 
b) aquisi~ao de direitos do ativo imobilizado; 
c) aumento do ativo realizavel a Iongo prazo, dos investimentos e do ativo 

diferido; 
d) redu~o do passivo exigivel a Iongo prazo; 

Ill- o excesso ou insuficiencia das origens de recursos em rela~ao as aplicac;oes, 
representando aumento ou redu~o do capital circulante Uquido. 

IV - os saldos no inicio e no tim do exercicio, do ativo e passivo circulantes, o 
montante do capital circulante liquido e o seu aumento ou redu~o durante o 
exercicio. 
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2.8.1 Exemplo da Estrutura da Demonstra~o de Origens e Aplica~o de Recursos 

1 - ORIGENS DE RECURSOS R$ 

Lucro liquido do exercicio 80.000,00 
( +) deprecia~o e amortizac;Oes, varia¢es 15.000,00 
monetarias de emprestimos e 
financiamentos a Iongo prazo 
( - ) Participa~o no lucro da controlada, (25.000,00) 
dividendos recebidos, corre~o monetaria 
liquida, lucro de venda de imobilizado. 
Dos Acionistas - lntegraliza«;ao de capital 100.000,00 
De terceiros - lngresso de novos 10.000,00 
emprestimos, Baixa de bens do 
imobilizado, vend a de investimentos, 
resgate de investimentos temporaries a 
Iongo _prazo 

Total das Origens 180.000,00 

2- APLICACOES DE RECURSOS 

Aquisi~o de direitos do lmobilizado, ao 19.500,00 
custo 
Adic;Oes ao custo no Ativo Diferido 11.000,00 
lntegralizac;ao de novos investimentos 0,00 
Aumento em Emprestimos compuls6rios 1.000,00 
no Realizavel a Iongo prazo 
Transferencia para o passivo circulante 5.650,00 
dos emprestimos e financiamentos a Iongo 
prazo 
Dividendos propostos e pagos 1.000,00 

Total das Aplica~oes 38.150,00 

3 - AUMENTO NO CAPITAL 141.850,00 
CIRCULANTE LiQUIDO 
Fonte: FIPECAFI: Manual de Contabilidade por A¢es (1995,p.600). 
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2.9 NBC T 10.19 - ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS 

10.19.1 - DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

1 0.19.1.1 - Esta norma estabelece criterios e procedimentos de avalia«;ao, de registros 

dos componentes e varia~es patrimoniais e de estruturac;ao das demonstrac;oes 

contabeis, e as informac;aes minimas a serem divulgadas em nota explicativa das 

entidades sem finalidades de lucros. 

10.19.1.2- Destina-se, tambem, a orientar o atendimento as exigencias legais sabre 

procedimentos contabeis a serem cumpridos pelas pessoas juridicas de direito privado 

sem finalidade de Iueras, especialmente entidades beneficentes de assistencia social ( 

Lei Organica 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 Iuera sao aquelas em que o resultado 

positivo nao e destinado aos detentores do patrimonio liquido e o lucro ou prejuizo sao 

denominados, respectivamente, de superavit ou deficit. 

1 0.19.1.4 - As entidades sem finalidade de Iueras exercem atividades assistenciais, de 

saude, educacionais, tecnico-cientificas, esportivas, religiosas, politicas, culturais, 

beneficentes, sociais, de conselhos de classe e outras, administrando pessoas, coisas, e 

interesses coexistentes e coordenados em torno de urn patrimonio com finalidade 

comum ou comunitaria. 

1 0.19.1.5 - Essas entidades sao constituidas sob a forma de fundac;Oes publicas ou 

privadas, ou sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais, culturais, 

associac;aes de classe, partidos politicos, ordem dos advogados, conselhos federais, 

regionais e seccionais de profissaes liberais, clubes esportivos nao comerciais e outras 

entidades enquadradas no conceito do item 10.19.1.4. 

1 0.19.1.6 - Aplicam-se a entidades sem finalidade de Iueras os Principios Fundamentais 

de Contabilidade, bern como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas 

lnterpretac;aes Tecnicas e Comunicados Tecnicos, editados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

10.19.1.7- Por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos contabeis, 

devem ser aplicadas, no que couber, as diretrizes da NBC T 10.4- Fundac;oes e NBC T 

10.18 - Entidades Sindicais e Associac;aes de Classe. 
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10.19.2- DO REGISTRO CONTABIL 

10. 19.2. 1 -As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando 

os Principios F undamentais de Contabilidade, em especial os Principios da 

Oportunidade e da Competencia. 

10.19.2.2 - As entidades sem finalidade de Iueras devem constituir provisao em 

montante suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus 

provaveis valores de realiza~o. e baixar os valores prescritos, incobraveis e anistiados. 

1 0.19.2.3 -As doa~es, subven~oes e contribui~es para custeio sao contabilizados em 

contas de receita. As doa<;oes, subven¢es e contribui<;oes patrimoniais, inclusive as 

arrecadadas na constitui~o da entidade, sao contabilizadas no patrimonio social. 

10.19.2.4 - As receitas de doa~oes, subven~oes e contribui~es para custeio de 

investimento devem ser registradas mediante documento habil. 

10.19.2.5- Os registros contabeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, 

superavit ou deficit, de forma segregada, quando identificaveis por tipo de atividade, tais 

como educa<;ao, saude, assistencia social, tecnico-cientifica e outras, bern como, 

comercial, industrial ou de presta~o de servi<;os. 

10.19.2.6 - As receitas de doa¢es, subven<;oes e contribui~es recebidas para 

aplica~o especifica, mediante constitui~o ou nao de fundos, devem ser registradas em 

contas pr6prias segregadas das demais contas da entidade. 

10.19.2.7 - 0 valor do superavit ou deficit do exercicio deve ser registrado na conta 

Superavit ou Deficit do Exercicio enquanto nao aprovado pela assembleia dos 

associados e ap6s a sua aprova~o. deve ser transferido para a conta Patrimonio Social. 

10.19.3- DAS DEMONSTRAQOES CONTABEIS 

1 0.19.3.1 - As demonstra¢es contabeis que devem ser elaboradas pelas entidades 

sem finalidade de Iueras sao as determinadas pela NBC T 3 - Conceito, Conteudo, 

Estrutura e Nomenclatura das Demonstra<;()es Contabeis, e a sua divulga~ao pela NBC 

T 6 - Da Divulga~o das Demonstra¢es Contabeis. 

10.19.3.2- Na aplica~o das normas contabeis, em especial a NBC T 3, a conta Capital 

deve ser substituida por Patrimonio Social, integrante do grupo Patrimonio Uquido, e a 

conta Lueras ou Prejuizos Acumulados por Superavit ou Deficit do Exercicio. 

1 0.19.3.3 - As demonstra~Oes contabeis devem ser complementadas por notas 

explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informa<;oes; 

a) o resumo das principais praticas contabeis; 
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b) os criterios de apurac;ao das receitas e das despesas, especialmente com 

gratuidades, doac;oes, subvenc;oes, contribuiyaes e aplicayaes de recursos; 

c) as contribuiyaes previdenciarias refacionadas com a atividade assistenciaf deve ser 

demonstradas como se a entidade nao gozasse de isenc;ao, conforme normas do 

Institute Nacional do Segura Social (INSS); 

d) as subvenyaes recebidas pela entidade, a aplicac;ao dos recursos e as 

responsabilidades decorrentes dessas subvenc;oes; 

e) os fundos de aplicac;ao restrita e responsabilidades decorrentes desses fundos; 

f) evidenciac;ao dos recursos sujeitos a restric;oes ou vinculac;oes por parte do doador; 

g) eventos subsequentes a data do encerramento do exercicio que tenham, ou possam 

vir a ter efeito relevante sobre a situac;ao financeira e os resultados futuros da entidade; 

h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigac;oes a Iongo 

prazo; 

i) informayaes sobre os tipos de seguro contratados; 

j) as entidades educacionais, alem das notas explicativas, devem evidenciar a 

adequac;ao das receitas com as despesas de pessoal, segundo parametres 

estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educac;ao e sua regulamentac;ao; 

k) as entidades beneficiadas com isenc;ao de tributes e contribuiyaes devem evidenciar, 

em Notas Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os 

beneficios fiscais gozados. 

2.10 Novas regras contabeis Lei 11.638/2007 

Ap6s sete a nos de tramitac;ao, o presidente sancionou a nova Lei no 11.638/2007, 
publicada na Edic;ao Extra do Diario Oficial da Uniao de 28 de dezembro de 2007, 
que alterou determinadas praticas contabeis, escriturac;ao estruturac;ao e elaborac;ao 
das demonstrac;oes contabeis, a partir de 1° de janeiro de 2008. 

Diversas alterac;oes significativas ocorreram, dentre as quais : 

1. a Demonstrac;ao das Origens e Aplicayaes de Recursos - DOAR foi extinta, sendo 
substituida pela Demonstrayao dos Fluxos de Caixa - DFC e pela inclusao da 
Demonstrac;ao do Valor Adicionado - DVA no conjunto das demonstrayaes 
contabeis; 

2. a Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa nao e obrigat6ria as pessoas juridicas com 
patrimonio liquido inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais); 

3. o Ativo Permanente agora possui urn novo grupo chamado lntangivel, alem dos ja 
existentes, lnvestimentos, lmobilizado e Diferido; 
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4. o Ativo Diferido ficou restrito as contas de despesas pre-operacionais e aos 
gastos incrementais de reestrutllra\:ao; 

5. no Ativo lntangivel tornou-se necessaria segregar os bens incorp6reos, inclusive o 
agio adquirido; 

6. o Ativo lmobilizado deve incluir os ativos decorrentes de opera¢es que transfiram 
a entidade os beneficios, riscos e contrale dos desses bens, independente de ter 
ocorrido ou nao a transferencia da propriedade; 

7. definidos os conceitos de Ajuste a Valor Presente para as operayoes ativas e 
passivas de Iongo prazo e para as relevantes de curto prazo; 

8. extinta a conta Reserva de Reavaliayao, que deu Iugar a conta Ajustes de 
Avaliayao Patrimonial, com caracteristicas diferentes; 

9. tornou-se obrigat6ria a analise peri6dica do grau de recuperayao dos valores 
registrados nos Ativos lmobilizado, lntangivel e Diferido; 

10. nas opera¢es de incorporayao, fusao ou cisao, quando forem realizadas entre 
partes nao-relacionadas e estiverem vinculadas a efetiva transferencia de 
contrale, todos os ativos e passivos da incorporada, cindida ou fusionada deverao 
ser identificados, avaliados e contabilizados a valor de mercado; 

11. eliminou-se a possibilidade de efetuar reavaliayoes espontaneas do Ativo 
lmobilizado. A nova lei deu opyao as entidades para manter os saldos existentes 
dessa reserva, que deverao ser realizados de acordo com as regras atuais ou de 
estornarem esses saldos ate o final do exercicio de 2008; 

12. o registro contabil de remunerayao de empregados e administradores, mesmo 
quando efetuada de forma de instrumentos financeiros, tais como a¢es ou 
opyoes de compra de a¢es, tornou-se obrigat6rio; 

13. o Patrimonio Liquido sera composto pelas seguintes contas: Capital Social, 
Reservas de Capital, Ajustes de Avalia9ao Patrimonial, Reservas de Lueras, 
A9oes em Tesouraria e Prejuizos Acumulados, ou seja, a conta Lueras e 
Prejuizos Acumulados deixou de existir, dando Iugar a conta Prejuizos 
Acumulados. 0 resultado positivo pode ser controlado nas contas de reservas de 
Iueras ou destinado de acordo com a determinayao social. 

Alem das altera¢es acima mencionadas, a nova lei trauxe modifica9oes nos criterios de 
avaliayao dos ativos e passivos, a tim de contemplar os novos grupos de contas, bern 
como outras especificayoes. 

2.11 DECRETO N° 6.308, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 

Dispoe sobre as entidades e organiza9oes de assistencia social de que trata o art. 3o da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembra de 1993, e da outras providencias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuiyao que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituiyao, e tendo em vista o disposto nos arts. 3o e 9o da Lei no 8.742, de 7 
de dezembra de 1993; 
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DECRETA: 

Art. 1 o As entidades e organizac;oes sao consideradas de assistencia social quando seus 
atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos, missao e publico 
alvo, de acordo com as disposic;oes da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de1993. 
Paragrafo unico. Sao caracteristicas essenciais das entidades e organizac;oes de 
assistencia social: 
I - realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na area da 
assistencia social, na forma deste Decreta; 

II - garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestac;ao do 
usuario; e 

Ill - ter finalidade publica e transparencia nas suas ac;oes. 

Art. 2o As entidades e organizac;oes de assistencia social podem ser, isolada ou 
cumulativamente: 

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
servic;os, executam programas ou projetos e concedem beneficios de protec;ao social 
basica ou especial, dirigidos as familias e individuos em situac;oes de vulnerabilidades ou 
risco social e pessoal, nos termos da Lei no 8.742, de 1993, e respeitadas as 
deliberac;Qes do Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS de que tratam os 
incisos I e II do art. 18 daquela Lei; 

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam servic;os e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos 
sociais e das organizac;oes de usuarios, formac;ao e capacitac;ao de lideranc;as, dirigidos 
ao publico a politica de assistencia social, nos termos da Lei no 8.742, de 1993, e 
respeitadas as deliberac;oes do 
CNAS de que tratam os incisos e II do art. 18 daquela Lei; e 

Ill -de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam servic;os e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivac;ao dos direitos socioassistenciais, construc;ao de novos direitos, 
promoc;ao da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulac;ao com 
6rgaos publicos de defesa de direitos, dirigidos ao publico da politica de assistencia 
social, nos termos da Lei no 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberac;Qes do CNAS de 
que tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei. 
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Art. 3o As entidades e organizac;oes de assistencia social deverao estar inscritas nos 
Conselhos Municipais de Assistencia Social ou no Conselho de Assistencia Social do 
Distrito Federal para seu regular funcionamento, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, 
de 1993, aos quais cabera a fiscalizac;ao destas entidades e organizac;oes, 
independentemente do recebimento ou nao de recursos publicos. 

§ 1 o Na hip6tese de atuayao em mais de um Municipio ou Estado, as entidades e 
organizac;oes de assistencia social deverao inscrever seus servic;os, programas, projetos 

e beneficios no Conselho de Assistencia Social do respectivo Municipio que se pretende 
atingir, apresentando, para tanto, o plano ou relat6rio de atividades, bern como o 
comprovante de inscriyao no Conselho Municipal de sua sede ou de onde desenvolve 
suas principais atividades. 

§ 2o Na inexistencia de Conselho Municipal de Assistencia Social, as entidades e 
organizac;oes de assistencia social deverao inscrever-se nos respectivos Conselhos 
Estaduais. 

Art. 4o Somente poderao executar servic;os, programas e projetos de assistencia social 
vinculados a rede s6cio assistencial que integra o Sistema Onico da Assistencia Social -
SUAS as entidades e organizayaes inscritas de acordo com o art. 3o. 

Art. 5o As entidades e organizac;oes de assistencia social terao prazo de doze meses, a 
contar da data de publicayao deste Decreta, para requerer a inscriyao de seus servic;os, 
programas,projetos e beneficios nos Conselhos Municipais de Assistencia Social ou 
Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal para fins de cumprimento do previsto 
no§ 1o do art. 3o. 

Art. 6o Este Decreta antra em vigor na data de sua publicayao. Brasilia, 14 de dezembro 
de 2007; 186o da lndependencia e 119 o da Republica. LUIZ INACIO LULA 

0 Servic;o Publico Federal , Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, do 
Conselho Nacional de Assistencia Social atraves da Lei 8. 7 42 de 7 de dezembro de 
1993 no art 18 de acordo com decreta 2.536 de 7 de abril de 1998 certifica as entidades 
beneficentes de assistencia social . 

E a Lei 8.050 de 13 de novembro de 1992 da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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3. CONCLUSAO 

Neste trabalho foram utilizados referenciais que serviram como base te6rica para 
o aprofundamento da questao da contabilizacao de entidades que possuem Filantropia. 
Todos os artigos relacionados a este assunto, foram de imensa importancia para 
consolidar as questoes propostas nesta monografia. 

A contabilidade e uma ciencia que deve evidenciar os verdadeiros fatos contabeis 
que ocorrem comumente nas empresas, por isso e tao importante se adequar a 
realidade das necessidades de cada empresa, visando a melhor integra~o dos sistemas 
geradores das informagoes. Em fun~o de essas entidades possuirem caracteristicas 
distintas das pessoas juridicas do segmento empresarial, as praticas contabeis a elas 
aplicaveis devem conter as informayees inerentes ao modelo de gestao por ela adotado. 

Com o tempo cada vez mais escasso e fundamental que os profissionais ligados a 
area contabil, elaborem sistemas de informagoes adequados a necessidade que cada 
uma das entidades apresenta, e gerem estas informagoes, principalmente gerenciais, no 
menor espayo de tempo possivel, agilizando deste modo a correta tomada de decisao. 

Cabe a nos profissionais, procurarmos prestar as melhores informagoes as 
empresas que administramos. Muitas vezes, por motivos de legisla~o. padroes pre
estabelecidos ou por falta de tempo deixamos de evidenciar as informayees, trazendo 
aos usuarios meramente dados contabeis, que geralmente nao poderao gerar a 
informagao mais precisa. 
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5. MODELO DOS RELA TORIOS DE PRESTACAO DE CONTAS 
5.1 Anexos I: 

MINISTERIO DA JUSTI~A 
SECRET ARIA NACIONAL DE JUSTI~A 

DEPARTAMENTO DE JUSTI~A, CLASSIFICA~AO, TITULOS E 
QUALIFICA~AO 

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 

Senhor Diretor do Departamento de Justiya, 
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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 n° 50.517/61, objetivando: 

( ) Con cessio do titulo de Utilidade Publica Federal (Requerimento) 

( ) Manuten~io do titulo de Utilidade Publica Federal (Presta~io de Contas Anual) 

I I --- --Cidade/UF Data Assinatura Representante Legal 

A. IDENTIFICA~AO 

Nome/ Razio Social: 

CNPJ: 

Endere~o: 

Cidade/UF: 

Telefone: 

c aso a enti a e possua fili I t t b I . t f: . ~ 1 a ou ou ros es a e ectmen os, avor 10 ormar: 
Nome: 

Endere~o: 

Cidade/UF: 

Telefone: 

CNPJ: 
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Para que todos as filiais sejam cadastradas a entidade podera inserir novos qultdros, copiando e 
colando as informat;oes solicitadas. 

B. Tipo de estabelecimento 

A sede da entidade e: 

[ ] Alugada [ ] Propria [ ] Cedida [ ] Comodato [ ] outros 

C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

Informe os dados relativos ao PRIMEIRO registro legal da Entidade. A data sera utilizada 
para saber quando a Entidade foi formalmente constituida e qual sua idade. 

Numero do Registro no livro: 

Numero: 

Cart6rio: 

Municipio/ UF: 

Data do Registro: 

D. Composicao da ATUAL DIRETORIA ESTATUTARlA 

Presidente ou Representante legal da entidade: 

Cargo: I Profissio: 
CPF: [RG: I Orglio Expedidor: 

E funcionario publico? Sim ( ) Nio() 

Exerce na entidade alguma outra fun~io pela qual recebe remunera~io? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 
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Relacione os demais diretores da Entidade. 

Nome do Diretor: 

Cargo: [ Profissio: 
CPF: IRG: 16rgiio Expedidor: 

E funcionario publico? Sim() Nio() 

Exerce na entidade fun~io pela qual recebe remunera~io? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fum;ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Nome do Diretor: 

Cargo: I Profissao: 
CPF: IRG: I Orgiio Expedidor: 

E funcionario publico? Sim () Nio() 

Exerce na entidade fun~io pela qual recebe remunera~ao? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~ao exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Nome do Diretor: 

Cargo: [ Profissio: 
CPF: IRG: I Orgiio Expedidor: 

E funcionario publico? Sim ( ) Nio() 

Exerce na entidade fun~io pela qual recebe remunera~io? 
Sim ( ) Nao ( ) 
Se sim, qual a fun~o exercida? 
Medico ( ) Professor ( ) Outros ( ) Qual: 

Para que todos os diretores sejam cadastrados a entidade podera inserir novos quadros, copiando e 
colando as informa~oes solicitadas. 

Mandato da atual diretoria: I lnicio: I To\rmino: 



E. Alteracoes estatutarias no exercicio anterior 
Informe os dados relativos ·a eventuais altera~oes estatutarias da Entidade ocorridas no 
ultimo exercicio: 
tart6rio: I Data do Registro: 

!Municipio/ UF: 

lFinalidade da altera~ao: 

Cartorio: I Data do Registro: 

!Municipio/ UF: 

lFinalidade da altera~ao: 

Cartorio: !Data do Registro: 

/Municipio/ VF: 

lFinalidade da altera~ao: 
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Para informar todas as alteraroes a entidade podera inserir novos quadros, copiando e colando as 
informa~oes solicitadas. 

lnformar a quantidade de pessoas que colaboram com a entidade: 

Colaboradores Quanti dade 

Funcionarios 
Esta2iarios 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 

Responsavel para contato com a Entidade ou unidade 
Indique uma pessoa que conhe~a detalhadamente a Entidade e que seja de facil contato para 
o publico em geral: 

!Nome: 

targo: 

DDD/ Telefone: E-mail: 
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OBSERV A<;AO: 

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 um daqueles exercicios, indicando o ano de referencia das 
atividades relatadas. Por exemplo, a entidade que formular o pedido em 2008 devera 
apresentar as informa~oes solicitadas referente aos anos 2005; 2006 e 2007, 
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: 

G.ATIVIDADES 

1) Apresenta~ao 
0 espa9o abaixo e destinado para a entidade apresentar de forma sucinta algumas caracteristicas e 
especificidades do seu trabalho que considere relevante. Poderci ser destacado, por exemplo: perfil 
da entidade ( suas motivavoes; sua hist6ria; missao; etc); caracterizavao da comunidade e do 
publico alvo ( demandas e necessidades ; caracteristicas da area); justificativa para as avoes 
reali~adas; recursos da entidade para realizar suas atividades (infra-estrutura; recursos materiais; 
equipe profissional); forma de organizavao; etc. 

Nao ha limites para quantidade de informa~oes relatadas, podendo ser ampliado o quadro de 
Apresentariio. 

2) Detalhamento das atividades/ servi\!OS e projetos desenvolvidos 
No quadro de detalhamento das atividades a entidade podera fomecer informa~oes sobre todas as atividades, servi~os 
e/ ou projetos prestados durante o ano, sendo permitida a inclusao de novos quadros para inserir quantas 
atividades desejar. 0 preenchimento do quadro deve ser realizado articulando a descri~ao da atividade ( conteudo ), o 
objetivo pretendido com a realiza~ao da atividade, publico alvo atendido pela atividade, a quantidade de beneficiarios 
atendidos (n° total; n° 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 realiza~ao da atividade durante o ano e os 
resultados obtidos com a atividade. 

Ao final do relatorio e reservado um espa,o para acrescentar informa,nes adicionais, niio contempladas neste 
quadro de detalhamento. 
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ATIVIDADE (servi~o ou projeto) 1: 

Descri~ao (Informar, uma a uma, as atividades/ servi~os ou o nome do projeto desenvolvido pela entidade, detalhando 
o conteudo desses ): 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcan~ar com a realiza~ao da atividade, servi~o ou 
projeto citado acima): 

Publico Alvo (Informar qual e o publico ao qual se destina a atividade, servi~o ou projeto citado ): 

Periodo de realiza~ao (Informar o periodo em que a atividade foi realizada (inicio e frm; carga 
honiria; periodicidade; etc): 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 
resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os beneficios 
sociais alcan~ados com a atividade, servi~o ou projeto citado ): 

N° total de beneficiarios atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 
atividade, servi~o ou projeto citado ): 

No de beneficiarios atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas sao atendidas de 
forma inteiramente gratuitas ): 

No de beneficiarios atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar 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 
servi~o, etc): 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto e a porcentagem da contribui~ao dos 
beneficiarios com gratuidade parcial): 

N° de beneficiarios atendidos de forma niio gratuita (Informar o nUm.ero de beneficiarios que 
contribuem integralmente com os custos do servi~o 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 quantidade de informa~oes relatadas, podendo ser ampliado o quadro de 
detal/ramento. 
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3) Considerando as atividades detalhadas acima, informe o publico alvo principal (mais 
representativo ), dentre as op~oes abaixo, em rela~io aos beneficiarios das atividades. A 
entidade podera selecionar ate tres opyoes 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; 

( ) lndigenas; 

( ) Estudantes; 

( ) Adolescentes em conflito com a lei; 

( ) lndividuos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciario; 

( ) lndividuos em situa~o de rua (moradores de rua); 

( ) Migrantes/ Imigrantes; 

( ) Familia; 

( ) Usuarios de substancias psicoativas. 

( ) Comunidades locais 

( ) Comunidade cientifica 

( ) Autoridades locais 

( ) Lideran~as comunitarias 

( ) Moradores de areas de ocupa~ao 

( ) Outras ongs; 

( ) Organiza~oos/ movimentos populares 

( ) Outros ( caso a entidade atenda a algum publico nao especificado anteriormente, deveni clicar nessa op~,:ao e 

especificar o publico atendido) Qual (is):. _______________ _ 

4) Informe a origem da principal fonte de recursos que custeiam as atividades, servi~os e 
projetos realizados, marcando na op~io correspondente (se a entidade recebe recursos de 
mais de uma fonte, informe os percentuais recebidos de cada fonte): 

( ) Propria (recursos decorrentes da prestayao de serviyos da entidade) % 

( ) Propria (recursos decorrentes de mensalidades/ doayoes dos membros ) ____ % 

( ) Privada (recursos de doa~es e parcerias com empresas e entidades privadas) ___ % 

( ) Privada (recursos de doa~,:Oes eventuais) % 

( ) Publica (recursos de subven~,:oes, conv~nios e parcerias com 6rgaos ou entidades publicas) % 

( ) lnternacional Privada (recursos de entidades e organiza~,:oes intemacionais) % 

( ) lnternacional PUblica (recursos de Paises estrangeiros, ONU, etc.) % 
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5) Preencha os campos abaixo com informa~oes relativas a area de abrangencia das 
atividades, servi~os e projetos desenvolvidos, considerando a localiza~io do conjunto de 
pessoas que usufrui os servi~os prestados pela entidade. Especifique a area de abrangencia 
no espa~o correspondente a op~io escolhida: 

Area Geogrtijica de abrangencia do projeto: 

( ) Bairro (Se o conjunto de pessoas que usufrui das atividades, servi~os e projetos desenvolvidos esta todo 
localizado em ambito local - Bairro ). 
Especifique o Bairro atendido pela entidade e o Municipio e o Estado onde se localiza o bairro: 
Bairro:. _________ _ 
Municipio:. ________ _ 
Estado:. __________ _ 

( ) Municipio (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, servi~os e projetos desenvolvidos esta 
localizado em ambito municipal.) 
Especifique o Municipio atendido pela entidade e o Estado onde se localiza o Municipio: 
Municipio:. _________ _ 
Estado:. __________ _ 

( ) Estado (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, servi~os 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, servi~os 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: ___________ _ 

( ) lnternacional (Se a atua~ao da entidade alcan~a outros paises) 
Especifique os paises atendidos pela entidade: 
Pais (es):. ___________ _ 

6) Informe qual a zona de opera~io 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 informa~oes adicionais que a entidade tenha interesse em divulgar. Permite que a 
entidade relate informa~oes nao contempladas nos itens preenchidos, como: avalia~ao da equipe da entidade sobre o 
trabalho realizado; avalia~ao do publico alvo sobre os beneficios recebidos; metodologias de interven~ao; estrategias 
originais para enfrentar as dificuldades; impacto social da atua~ao; experiencias inovadoras; resultados alcan~ados; 
etc. 

Nao ha limites para quantidade de informa~oes relatadas, podendo ser ampliado o quadro. 
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H.PARCERIASESUBVEN~OESPUBLICAS 
As parcerias publicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realiza<;ao 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 orgio ou entidade parceira 

8) Preencha os campos abaixo com os dados relativos aos 6rgaos ou entidades da Administra<;ao 
Publica das · · · recebe de recursos ou co,, .. ,,, 7""' .... ~'"""C' 

( ) Poder Executivo 

( ) Poder Legislativo 

( ) Poder Judiciario 
( ) Ministerio Publico 

( ) Autarquias ou Funda<;oes publicas 

( ) Empresas publicas 
Sociedade de Economia Mista 

- Informa~oes sobre a parceria 

( ) Federal 

( ) Estadual 

( ) Municipal 

( ) Federal 

( ) Estadual 

( ) Municipal 

9) N esse campo, a entidade deve informar de que forma se deu a parceria com o orgio 
acima descrito. 
Cada registro admite apenas urn instrumento de parceria. Caso a entidade tenha firmado 
mais de uma parceria com o mesmo orgio, deve preencher om registro para cada uma delas, 

e colando o de mltorm~lC(]•es. 

Rl~-
( ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitat6rio ou de dispensa de licita<;ao) 

( ) Convenio 

( ) Termo de Parceria 

( ) Contrato de Gestao 

( )Outro(esp~e~c~ifi~c~ar~)~: ~~~~~~il~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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I. QUESTIONARIO DE INSER<;AO SOCIAL DA ENTIDADE 

1 0) Responda o questionario abaixo com informa~oes sobre a inseryao social da entidade: 

Levando em considera~io a rela~io de representatividade da entidade com o publico 
b fi . , . d tiv"d d . t d . t •t ene JCJano e suas a 1 a es, serv1~os e proJe os, respon a os segum· es 1 ens: 
Para estabelecer os tipos de atividades e servi~os prestados pela entidade foram realizados estudos 
e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do publico alvo e caracterizar o perfil dos 
benefichirios? 
Sim( ) 
Nao ( ) 

A entidade criou espa~os para que o publico alvo participasse do planejamento, execu~ao e 
avalia~ao das atividades e servi~os oferecidos? ' 

Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva como se deu a participa~ao dos beneficiarios: 

A entidade permitiu a participa~ao do publico alvo na defmi~ao e controle dos custos/ or~amentos 
destinados para as atividades e servi~os prestados? 
Sim( ) 
Nao( ) 

A entidade fez parcerias ou articulou redes com instancias/ institui~oes da comunidade em que 
atua, para amp liar o atendimento ao publico alvo? 
Sim( ) 
Nao ( ) 
Se sim, descreva as parcerias e/ ou redes articuladas: 

A entidade realizou a~oes para dar visibilidade/ denunciar os fenomenos relacionados ao publico ao qual dirige suas 
atividades, contribuindo para mobiliza~ao e organiza~ao do publico alvo ( campanhas, conferencias, capacita~ao de 
lideran~as, promove a conscientiza~ao acerca dos direitos e leis, etc)? 
Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva as a~oes realizadas: 

0 contato e a experiencia na realiza~ao de atividades com o publico alvo foram aproveitados, pela entidade, para 
realiza~ao e divulga~ao de pesquisas? 
Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, relate as pesquisas e publica~oes realizadas pela entidade: 

A entidade promoveu a capacita~ao dos profissionais em rela~ao a tematica com a qual atuou? 

Sim ( ) 
Nao ( ) 
Se sim, como se deu essa capacita~ao? 
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Avalia~ao 

A entidade estabeleceu mecanismos de avalia~ao dos servic;os e atividades prestados? 
Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, qual mecanismo utilizado ( questionario, pesquisa, etc)? Comente os resultados da 
avalia~ao. 

Se sim, quem participou das avalia~oes: 
( ) comunidade ( ) outras organiza~oes 
( ) publico alvo/ beneficiario ( ) parceiro 
( ) equipe executora ( ) outros: 

Em rela~ao a contribui~ao da entidade para a amplia~ao da democracia e fortalecimento da 
.d d . h . t •t ct a anta preenc a os seguin es 1 ens: 
A entidade participou de espa~os de controle social ( conselhos, foruns, etc) ? 

Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, quais? Relate de forma sucinta a participa~ao da entidade nos espa~os que participou 
(impactos e resultados para o processo de formula~ao de politicas publicas, etc). 

A entidade desenvolve alguma a~ao de valoriza~ao da diversidade (negros (as); genero; op~ao 
sexual; portadores de necessidades especiais) entre beneficiarios e/ ou colaboradores da entidade? 

Sim( ) 
Nao( ) 
Se sim, descreva as a~oes realizadas . 

E I -m re a~ao aos b fi ., . d ene tctanos . . d d as attvt a es: 
As atividades e servi~os realizados pela entidade, atingem a popula~ao de baixa renda (renda 
mensal per capita de ate meio salario minimo )? 
Sim( ) 
Nao( ) 

As atividades e servi~os realizados pela entidade, atingem beneficiarios que se encontram em 
situa~ao de vulnerabilidade social ou de risco social (familias e individuos com perda ou 
fragilidade de vinculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas; 
exclusao pela pobreza e/ ou acesso as demais politicas publicas; vitimas de violencia; etc)? 
Sim( ) 
Nao( ) 

Para realiza~o da Presta~ao de Contas Anual, caso a entidade tenha recebido recursos publicos federais oeste 
exercicio, devera comprovar que publicou seu demonstrativo de receitas e despesas, como exigido pelo art. 2°, alinea 
"g", do Decreto 50.517/61, informando: 

Nome do jornal ou periodico: 
Numero: Data de publica~Ao: 
Obs: Caso se fa~a necessdrio, o Ministerio da Just~a poderd requisitar copia ou exemplar desta publica~tlo. 



J. 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 
[ ] Acima de 100 mil ate 250 mil 
[ ] Acima de 50 mil ate 100 mil 
[ ] Acima de 25 mil ate 50 mil 
[ ] Acima de 10 mil ate 25 mil 
[ ] Acima de 5 mil ate 10 mil 
[ 1 Ate 5 mil 
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Observa~io: 0 Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes 
areas de atua~o 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; 
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Disponivel 

Contas Vincuhtdas 

Convenios, Acordos e Ajustes 

Val ores a receber de terceiros 

Adiantamento a empregados 

Optras contas etitulos a receber 

(-) Provisao para devedores 
duvidosos 

Estoques 

Despesas antecipadas 

Outras Contas do Ativo Circulante 

lnvestimentos 

Imobilizado 

(-) Deprecia<;ao I amortiza<;ao 
acumulada 

Diferido 

Outros Ativos Permanentes 

F omecedores 

Obriga<;oes trabalhistas 

Obriga<;oes Sociais 

Prestadores de Servi<;os 

Alugueis a Pagar 

Adiantamento de clientes 

Emprestimos e financiamentos a pagar 
CP 

Obriga<;oes fiscais exceto ·!Renda e 
CSLL 

Convenios Publicos (Saldo) 

Adiantamento de Projetos 

Subven<;oes Piiblicas (Saldo) 

Recursos de Leis de Incentivo Fiscal 

(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal 
utilizados 

Provisao para !Renda e CSLL 

Senten<;as judiciais trabalhistas a pagar 

Senten<;as judiciais a pagar - exceto 
trabalhista 

Outros Passivos Circulantes 

Emprestimos e fmanciamentos a pagar 
a Iongo prazo 

Contas a pagar 

Alugueis antecipados 

Outros passiv()s, exigiveisa Iongo prazo 

Patrimonio Social (Fundo Patrimonial) 

Doa<;oes patrimoniais 

Reservas constituidas 

Supen1vits I Deficits acumulados 

Supenivits I Deficits do exercicio 

Outras Contas do Patrimonio Social 



Razao Social:CNPJ N° DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO 

·Prest. de servi~os (Exceto Saud/Educ) 

Recursos ·~ s~bve;n~oes publicas 

Recursos - contribui~oes publicas 

Recursos ·:-: convenios publicos 

Recursos - auxilios publicos 

Recursos- Termo de Parceria 

Doa~oes e contribui~oes para custeio 

Receita de · convenios de saude 
privados 

Prest. Serv. de saude nao-conveniados 

SUS - Sistema de Saude 

Inscri~oes de cursos e vestibulares 

Servi~os Edricacionais 

Taxa, mensalidades e contribui~oes 

Coritrib. de empresas mantenedoras · 

(-) Atendimento gratuito 

(-) Descontos Co mercia is 
Concedidos 
(-) PIS sobre receitas 

(-) COFINS sobre receitas 

(-) ICMS sobre vendas 

(-)ISS sobre servi~os 

(-) Vendas Canceladas 

(-) Outras dedu~oes 

Renda de alugm!is e arrendamentos 

Rendimentos de Titulos e Aplica~oes 
no Mercad<:) Financeiro · 

(-) Impostos s/aplica~oes financeiras 

Outras Receitas Financeiras 

Salarios de Funcionarios( c/vinculo empreg.) 

En cargos Sociais com Pessoal 

Despesas Diversas com Pessoal 

Remunera~ao de Dirigentes 

Encargos Sociais com dirigentes 

Compuls6rios 

Recursos Humanos Extemos - Pessoa Fisica 

Recursos Hunianos Externos - PJ 

INSS sobre servi~os prestados por terceiros 

Outras despesas com servi~os contratados 

Alugueis pagos 

pespesas com veiculos 

Diarias e viagens 

Hospedagem 

Passagens aereas/rodoviarias 

Material de Consumo/Escrit6rio/Expediente 

Telefone, Fax e outras desp. c/comunica~oes 

Publica~oes Tecnicas 

Servi~os Tecnicos e Especializados 

Despesas com Informatica 

Premios de seguros contratados 

Despesas com atividades sociais e culturais 

Outras despesas administrativas 

Ensino Fundamental 

Estagiarios 

Curso Superior 

Mestrados, Doutorados e P6s-Doutorados 

53 



54 

Outras Despesas com Bolsas de Estudo 

CO FINS 

IOF 

Outros tributos, taxas e contribui~oes 

Doa~ao de Alhnentos 

Doa~ao de Roupas e Agasalhos 

Doa~ao de Medicamentos 

Outras despesas filantr6picas 

Provisao para lmposto de Renda e CSLL 

Outras provisoes constituidas 

TOTAL DE RECEITAS TOTAL DE DESPESAS 
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INFORME 0 VALOR DO SUPERA VIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 

( ) SUPERA VIT ( ) DEFICT R$ --------------------------------------

NOT AS EXPLICATIV AS As DEMONSTRA<;OES CONTABEIS EM 3 l/12/ ......... 

I - CONTEXTO OPERACIONAL: 

NOTA01 
A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto. 

II- APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES: 

NOTA02 

A .entidade deve informar se as Demonstragoes Contabeis e Financeiras foram etaboradas em 
conformidade com a Lei n.0 6.404n6 e Resolugao CFC no 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. 

Ill- RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS: 

NOTA03 
lnformar o regime contabil adotado (competencia ou caixa). 

NOTA04 
lnformar como estao demonstradas as apticagoes financeiras. 

NOTA OS 
lnformar quais os criterios utilizados para apura<;ao das receitas e das despesas, especialmente com 
gratuidades, doagoes, subvengoes, contribuigoes e apticagoes de recursos. 

NOTA 06 (se for o caso) 
lnformar o(s) valor( res) da(s) doagao(oes) recebida(s) de pessoas flsicas e/ou pessoas juridicas: 
a) Pessoa Fisica: R$ b )Pessoa Juridica: R$ 

NOTA 07 (se foro caso) 

lnformar o valor dos auxilios e subvengoes recebidos do Poder Publico. 
a) R$ b)R$ 

NOTA08 

lnformar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e lnvestimentos Patrimoniais. 

NOTA09 

tnformar em que contas sao registradas as gratuidades oferecidas que deverao estar respaldadas em 
documentagao habil e respectivas planilhas de apuragao. As entidades mistas (Assistencia Social, 
Educagao e/ou Saude) deverao informar de maneira segregada as gratuidades concedidas por area de 
atuagao. 

NOTA10 

lnformar o(s) valor(es) da(s) gratuidade(s) concedida(s): 
a) R$ b)R$ c)R$ 

NOTA 11 (se foro caso) 

lnformar o(s) valor(es) da(s) isengao(oes) usufruida(s), da seguinte forma: 
a) Cota PatronaiiNSS +SAT+ Terceiros .................................................. R$ 
b) Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Sociai(COFINS) ..... R$ 
c) Contribuigao sabre o Luera Uquido (CSLL) ........................................... R$ 
TOTAL ........................................................................................................... R$ 
(Assinatura do Dirigente da Entidade) (Assinatura e Carimbo do Contador) 
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INDICAR 0 CONTABILISTA RESPONSAVEL PELAS INFORMAc;OES PRESTADAS 
Nome do contabilista responsavel: 

No do registro no CRC: UF: CPFn° 

Telefone para contato ( ) e-mail: 

Assinatura e carimbo do Contador 

K. AVALIAc;Ao DO MODELO DE RELATORIO 

M .ti b am este sua o]!_mliio so re este m odtd to· a 1 eo e re at rio para que possamos apr1mor - o: 
Na sua opiniiio, este formulario modelo de Relat6rio Circunstanciado facilita a elabora~o dos relat6rios de 
servi~os? Sim() Niio ( ) 
Tem algoma sugestiio para que ele alcance esse objetivo? 

Os espa~os destinados para descri~o das atividades realizadas permitem relatar todo o trabalho 
desenvolvido? Sim() Niio ( ) 
Tem algoma sugestiio para que ele alcance esse objetivo? 

0 preenchimento deste relat6rio proporcionou om momento de reflexiio da entidade em rela~o as a~oes 
desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim ( ) Nao() 
Tem algoma sugestiio para que ele alcance esse objetivo? 

Voce tem algoma sugestiio para simplificar e/ ou aprimorar este modelo? 

Assinatura do Representante Legal da Entidade 
(favor rubricar todas as folhas) 



1 

2 

3 

4 

5 

7 

Ficha de Cadastramento de Entidade 

Requerimento pirigido -ao Excelentissimo Senhor Presidente da 
Republica solicitando a .declara~ao federal de utilidade publica ( anexor) 

original; 
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Estatuto ( c6pia autenticada); se a entidade for funda~ao, observar os 
arts. 62 a 69 do C6digo Civil c/c os artigos 1.199 a 1.204 do CPC; 
com destaque onde consta a clausula que a institui~ao nao remunera, 
por qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, 
deliberativos ou consultivos, e que nao distribui Iueras, bonifica~oes 
ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob 
nenhuma forma ou pretexto; 

Certida() de. Breve Relata dos atos constitutivos, obtida no Cart6rio de. 
Registrq das Pessoas Juridicas, em que conste, resumidamente, o 
tear das altera~oes averbadas; 

Cartao do CNPJ (Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas); 

. _ Atestado de autoridade local (Prefeito~ Juiz de Direito, Delegado de 
PoHcia ... ) inforrnando que a institui~ao est,e,ve, e esta, em-efetivo e 
continuo funciohamento nos 3 (tres} ultimos anos, com exata 
observancia dos principios estatutarios. ModeiodoAtestacto *; 

Ata da elei~ao de todos os membros da diretora atual, registrada em 
cart6rio e autenticada; 

.::.: ~:/Qp~li_fioa~~.~.:--sp.~pteta dQS..: g]~.qJPr()s. Op,_, dir~tPt!a : atuci,l _ e .. ~.te$~ado -de-
8. ·· .. ·:· iQ8'1~i99.CI¢: n,Q~r<ll, __ :¢xp~-~Jdp.·.p:gr._ apt()r;tdad,'¢ ·· 1~cal (~e de .. p.dSprio 

... ·· pu·nno'/ .dev·ercl.ser -sob<as':p·ena·s-·da · lei} Mcid~I~dedecla~ca~-* · · __ -·. ·. 

9 

10 

Declaracaodareguerente de que Se Obriga a publicar, anualmente, 0 

demonstrative de receitas e despesas realizadas no periodo anterior, 
quando subvencionada pela Uniao (original) 

R~lat6riosCircunsfar1ciados do$servi~os desenvolvidos nos tres anos 
· anterior~s a fo'rmula~ao do pedido, acompanhado dos demonstratives 
. contabeis daqueles exercicios (art.2o, e, decreto -50.517/01). (ver 
-Manual para Demonstracoes Contabeis) 
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OBS: 

0 mesmo atestado vale para o item 6 e 8 
c6pia simples, sem autentica~ao, nao tern valor como documento.As 
Funda~oes devem apresentar obrigatoriamente, ah§m dos documentos 
listados, o seguinte: 

• Escritura publica de institui~ao da Funda~ao, c6pia autenticada; 
• Aprovac;ao do estatuto pela Curadoria de Fundac;oes - Ministerio Publico, 

c6pia autenticada. 
• Aprova~ao dos demonstratives financeiros dos 3 (tres) ultimos anos 

pela Curadoria de Funda~oes- Ministerio Publico, c6pia autenticada. 

Nos casos em que as clausulas de nao remunerac;ao e de nao distribuic;ao de 
Iueras nao constem expressamente no estatuto da entidade ha no minima 3 
(tres) anos, deverao ser apresentados os seguintes documentos: 

• Declarac;ao de proprio punho de todos os dirigentes da entidade de que, 
nos ultimos tres anos, nao foram e nao sao remunerados por qualquer 
forma. E que a entidade nao distribuiu Iueras, bonificac;oes ou 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob nenhuma 
forma ou pretexto, no mesmo periodo; 

• Relac;ao Anual de Informac;oes Sociais (RAIS) dos ultimos tres anos. 



5.2 ANEXO II : 59 

PLANO DE A(:AO PARA 0 ANODE XXXX 

" ASSISTENCIA SOCIAL 

1 - PROMO(:AO SOCIAL E BENEFICENTE I 

• 

PROGRAMAS 1 PUBLICO ALVO A(:OES 

" "' , 2- ASSISTENCIA, AMP ARO E PROMO(:AO DA SAUDE 

PROGRAMAS 2 PUBLICO AL VO A(:OES 

3- SERVI(:OS DE PROMOCAO CULTURAL 
! 

PROGRAMAS 3 PUBLICO ALVO ACOES 

" 4- BENEFICENCIA NA ATIVIDADE EDUCACIONAL 

PROGRAMAS 4 PUBLICO ALVO ACOES 
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5.3 ANEXO Ill : 
INFORMA<;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE 

Entidade: lcNPJ: 

Enderec;o: 

Telefone: ( ) E-mail: 

Municipio: UF: ICEP: 

2. IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS 

Nome: ICPF: RG: 

Enderec;o: Telefone: 

Municipio: luF: CEP: 

Cargo: !tnicio de Atuayao: Termino de Atuayao: 

Nome: jcPF: RG: 

Endereyo: Telefone: 

Municipio: luF: CEP: 

Cargo: jtnicio de Atuayao: Termino de Atuayao: 

Nome: jcPF: RG: 

Enderec;o: Telefone: 

Municipio: !uF: CEP: 

Cargo: ltnicio de Atuayao: Termino de Atuayao: 
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5.4 ANEXO IV : 

INFORMA<;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

3. RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS, DEPENDENCIAS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 

NOME FANTASIA 
INICIO CNPJ/CEI ATIVIDADE ENDERECO MUNICiPIO/UF 

ATIVIDADE 

Local: Data: 

Responsavel: Assinatura: 
~- --------- ----
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5.5ANEXOV: 
RESUMO DE INFORMA<;OES DE ASSISTENCIA SOCIAL 

1. DADOS DA ENTIDADE 

DENOMINACAO SOCIAL: 
. 

NOME FANTASIA: 
I 

CNPJ: TELEFONE: ( ) I 

ENDEREQO: BAIRRO: 

MUNICIPIO: UF: CEP: 
~ - ·------ ------

2. VALOR DA ISENCAO USUFRUiDA PELA PESSOA JURIDICA, SEUS ESTABELECIMENTOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 

VALOR DA ISENCAO USUFRUIDA 
(au a ser usufrufda no caso de requerimento inicial de isencao) 

CNPJ I CONT. PATRONAL I RAT I OUTRAS ENTIDADES I TOTAL 



3. SERVICOS PREST ADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

3.1. DESCRI<;AO DOS SERVICOS GRATUITOS 

UNIDADE 
CUSTO DE DESCRICAO SUMARIA DOS QUANTI DADE (PESSOAS I SERVICOS PREST ADOS- GRATUITOS ATENDIMENTOS) RECURSOS 
PROPRIOS 

TOTAL 

3.2. DESCRt<;AO DOS SERVICOS PAGOS 

DESCRI<;AO SUMARIA DOS SERVICOS PREST ADOS A 
PARTICULARES 

UN I DADE 
QUANTI DADE I (PESSOAS I 

ATENDIMENTOS 
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R$ 

NUMERO RECEITADE RECEITADE CONTA CONV~NIOS SUBVEN<;OES CONTABIL 

VALOR DA RECEITA I NUMERO DA CONTA 
OBTIDA/IR$ CONTABIL 
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4. SERVICOS PREST ADOS NA AREA DE EDUCACAO 

4.1. DESCRI<;AO DOS SERVIQOS GRATUITOS (INCLUSIVE PROUNI) 

RECURSOS PROPRIOS 

BOLSAS INTEGRAlS BOLSAS PARCIAIS 50% BOLSAS PARCIAIS 25% OUTROS PERCENTUAIS DE BOLSAS 

QUANTI DADE 

VALOR TOTAL 
L_ --- -- --

4.2. DESCRI<;AO DOS SERVI<;OS COM RECURSOS DE TERCEIROS 

BOLSAS INTEGRAlS BOLSAS PARCIAIS 

QUANTI DADE VALOR QUANTI DADE VALOR 

FIES Lei 10.260/2001 

CONVt:NIOS 

SUBVENCOES 
-

4.3. DESCRI<;AO DOS SERVI<;OS PAGOS 

QUANTIDADE DE ALUNOS VALOR DA RECEITA OBTIDA 

ENSINO BASICO 

ENSINO SUPERIOR 

OUTROS 
---- --- -
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5. SERVICOS PREST ADOS NA AREA DE SAODE 

5.1. SERVIQOS PRESTADOS 

INTERNAQOES ATENDENDIMENTO. AMBULATORIAL 

QUANTI DADE RECEITA QUANTI DADE RECEITA 

CONVi:NIO SUS I 

OUTROS CONVi:NIOS 
I 

SUBVENCOES I 

PARTICULARES 

TOTAL 

5.2. SERVIQOS GRATUITOS 

QUANTI DADE CUSTO CONTABIL OU TABELA SUS NUMERO CONTA CONTABIL 

INTERNACOES 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
'--- ~--- --



6. QUESTIONARIO 

0 ORGAO GESTOR DO SUS APRESENTOU DECLARA<;AO DE IMPOSSIBILIDADE DE 
CONSTRATA<;AO DOS SERVIQOS DE SAODE NO PERCENTUAL MINIMO DE 60%? 

QUAL A CAPACIDADE INSTALADA PACIENTE/DIA NA AREA DE INTERNA<;OES? 
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D SIM DNAO 

D PACIENTE I DIA 

QUAL 0 METODO DE APURA<;Ao DOS CUSTOS CONTABEIS (tabela doSUS ou registro contabil)? D ~6~~1~~ D TABELASUS 

FEZ OP<;AO PELO PROUNI? D SIM DNAO 

INFORME A QUANTI DADE DE BOLSAS PARA FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES D BOLSA(S) 

USA TRABALHO VOLUNTARIO ( na forma da Lei n° 9.608/1998)? D SIM DNAO 

7. DECLARACAO 

Por intermedio de seu representante legal, a entidade retro qualificada, em atendimento ao disposto no incise VII do art. 208, no caso de pedido de 
reconhecimento de isen<;ao , ou ao disposto no art. 209, no caso de apresenta<;ao do Relat6rio Anual de Atividades, todos do Regulamento da 
Previdt!ncia Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, DECLARA, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informa<;Oes 
prestadas e que cumpre integralmente os requisites previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Local/Data: Assinatura/Qualificacao: 



5.6 ANEXO VI : 
RELACAO DAS GPS/GRPS 
Ana-
Base: 

Entidade: 
Endereco: 
Responsavel plinformacOes: 
Funcao: 

M~S SALARIO DE 

CONTRIBUICAO 

SOMA 

Obs.: 

CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO 

SEGURADOS EMPRESA 

CGC/CNPJ: 
CEP: Fane: 

RG 

DEDUCOES TOTAL DATA NOMERO DE 

LEGAlS RECOLHIDO RECOLHIMENTO EMPREGADOS 

1) Este formulario devera ser preenchido pelas Entidades Beneficentes de Assist~ncia Social, de Educacao e/ou de SaUde, 
e entregue ao INSS juntamento com o Relat6rio Anual de Atividades. 

2) 0 fornecimento de informacOes nao verldicas podera caracterizar crime de falsidade ideol6gica, punlvel de acordo como C6digo Penal. 

Local de data: 

Assinatura: 
- -- ---· --------~-----~--------------------~-------------------
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BANCO/ 

AG~NCIA 

I 




