Prestação de Contas
no

Terceiro Setor

O Terceiro Setor, composto pelas Entidades de Interesse Social, apresenta
as seguintes características básicas:
•

promoção de ações voltadas para o bem-estar comum da
coletividade;

•

manutenção de finalidades não-lucrativas;

•

adoção de personalidade jurídica adequada aos fins sociais
(associação ou fundação);

•

atividades financiadas por subvenções do Primeiro Setor
(governamental) e doações do Segundo Setor (empresarial, de
fins econômicos) e de particulares;

•

aplicação do resultado das atividades econômicas
que porventura exerça nos fins sociais a que se
destina;

•

desde que cumpra requisitos específicos, é fomentado por
renúncia fiscal do Estado.

http://www.fbc.org.br/pdf/manual_fundacoes2ed.pdf
http://www.crcsp.org.br/portal_novo/hotsite/crcsp_social/i
nformacoes_tecnicas.htm

Manual de Procedimentos Contábeis -CFC

Organizações não Governamentais
Associações
Fundações
“Organização Religiosa”??

A Função Social da Contabilidade
• Controle social
–
–
–
–

Investimentos Públicos
Investimentos Privados
Correta aplicação
Avaliação e Monitoramento dos investimentos sociais

A Relação da Entidade Com a Sociedade
Associado
Investidor
A comunidade
O Voluntário
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A Contabilidade –
Garantia de Sustentabilidade da Instituição
ART.14 -CTN - O disposto na alínea "c" do inciso IV do art.9 é subordinado
•

O ART.150 da Constituição
Federal dispõe em seu inciso VI,
alíneas “b” e “c” que é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir
impostos sobre os templos de
qualquer culto e sobre o
patrimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei

à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas
receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art.9, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea "c" do inciso IV do art.9 são exclusivamente os diretamente
relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.

DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999
Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências

Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4o, inciso VII, alíneas "c" e "d", da Lei no 9.790, de 1999, entende-se
por prestação de contas a comprovação da correta aplicação dos recursos repassados à Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público.
§ 1o As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das operações patrimoniais e
resultados das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
§ 2o A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:
I - relatório anual de execução de atividades;
II - demonstração de resultados do exercício;
III - balanço patrimonial;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos;
V - demonstração das mutações do patrimônio social;
VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; e
VII - parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreto, se for o caso.

LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e
da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

•

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

•

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;

•

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

LEI Nº 13.019, DE 31 JULHO DE 2014
• Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de
Fomento
• Art. 33. Para poder celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as
organizações da sociedade civil deverão ser regidas por estatutos cujas
normas disponham, expressamente, sobre:
• IV - normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela
entidade, que determinarão, no mínimo:
• a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade;

Práticas contábeis brasileiras
Compreendem a legislação societária brasileira, as
Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo
Conselho
Federal
de
Contabilidade,
os
Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações
emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos
reguladores, em consonância com as normas contábeis
internacionais.

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12

Aprova a ITG 2002 – Entidade sem
Finalidade de Lucros.

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12
Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no
disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei n.º 12.249/10,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
Art. 2º Revogar as Resoluções CFC n.os 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, publicadas no D.O.U., Seção I, de
2/3/99, 2/3/99, 25/8/99, 20/4/00, 3/1/02 e 4/6/03, respectivamente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de
janeiro de 2012.
Brasília, 21 de setembro de 2012.
Contador Juarez Domingues Carneiro
Presidente
Ata CFC n.º 969

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
ITG 2002 – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

Objetivo
1. Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de
reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações
contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem
finalidade de lucros.
Alcance

2. A entidade sem finalidade de lucros pode ser constituída sob a natureza jurídica de fundação de direito
privado, associação, organização social, organização religiosa, partido político e entidade sindical.
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3. A entidade sem finalidade de lucros pode exercer atividades, tais como as de assistência social, saúde,
educação, técnico-científica, esportiva, religiosa, política, cultural, beneficente, social e outras,
administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes, e coordenados em torno de um patrimônio
com finalidade comum ou comunitária.

4. Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros os Princípios de Contabilidade e esta Interpretação.
Aplica-se também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou as normas
completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por esta Interpretação.
5. Não estão abrangidos por esta Interpretação os Conselhos Federais, Regionais e Seccionais de
profissões liberais, criados por lei federal, de inscrição compulsória, para o exercício legal da profissão.
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6. Esta Interpretação aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de
lucros, especialmente entidade imune, isenta de impostos e contribuições para a seguridade
social, beneficente de assistência social e atendimento aos Ministérios que, direta ou
indiretamente, têm relação com entidades sem finalidade de lucros e, ainda, Receita Federal
do Brasil e demais órgãos federais, estaduais e municipais.
7. Esta Interpretação aplica-se também à entidade sindical, seja confederação, central,
federação e sindicato; a qualquer associação de classe; às outras denominações que possam
ter, abrangendo tanto a patronal como a de trabalhadores.

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
ITG 2002 – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

Reconhecimento
8. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.
9. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser reconhecidas no resultado,
observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.
10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade,
superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde,
assistência social e demais atividades.
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11. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida
da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como de isenção e incentivo
fiscal registrados no ativo, deve ser em conta específica do passivo.
12. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção
por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para
aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas
devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais
contas da entidade.
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13. Os benefícios concedidos pela entidade sem finalidade de lucros a título de gratuidade devem ser
reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de
contas nos órgãos governamentais.
14. A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em montante suficiente para cobrir as
perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de
realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados.
15. O valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de
que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.
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16. O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços deve ser reconhecido pelo
valor efetivamente praticado.
17. Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações
para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em
geral.
18. A dotação inicial disponibilizada pelo instituidor/fundador em ativo monetário ou não monetário, no
caso das fundações, é considerada doação patrimonial e reconhecida em conta do patrimônio social.
19. O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse
ocorrido o desembolso financeiro.
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20. Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que
trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando
aplicável.
21. Na adoção inicial desta Interpretação e da NBC TG 1000 ou das normas
completas (IFRS completas), a entidade pode adotar os procedimentos do
custo atribuído (deemed cost) de que trata a ITG 10.
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Demonstrações contábeis
22. As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros, são o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme
previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.
23. No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve ser substituída por Patrimônio Social,
integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do
Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo
devem ser substituídas por superávit ou déficit do período.
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24. Na Demonstração do Resultado do Período, devem ser destacadas as informações de gratuidade
concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.
25. Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações devem ser classificadas nos fluxos das atividades
operacionais.
Contas de compensação
26. Sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a entidade pode
controlar em conta de compensação transações referentes a isenções, gratuidades e outras informações
para a melhor evidenciação contábil.
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Divulgação
•As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que contenham, pelo
menos, as seguintes informações:

(a)

contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais;

(b)

os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção,
contribuição e aplicação de recursos;

(c) a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demontrações contábeis como se a
obrigação devida fosse;
(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas
subvenções;
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(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos;
(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador;
(g) eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a
ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade;
(h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo prazo;

(i)

informações sobre os seguros contratados;
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(j)

a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a adequação da receita com a despesa
de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua
regulamentação;

(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo
imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de
sua vida útil;
(m) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela
entidade;

(n) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que
devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados
quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de atendimentos, número
de bolsistas com valores e percentuais representativos;
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(o) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido quando
este valor não cobrir os custos dos serviços prestados.
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APÊNDICE A – EXEMPLOS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA ENTIDADES SEM FINALIDADE DE
LUCROS
Apresentam-se exemplos de demonstrações contábeis mencionadas nesta Interpretação, cujo objetivo é
auxiliar os preparadores para divulgação das informações contábeis e financeiras das entidades sem
finalidade de lucros.
A entidade pode alterar e incluir contas para atender às especificidades da entidade, inclusive agregar
contas similares para fins de divulgação das demonstrações contábeis, sempre que entender ser
necessário. O Apêndice acompanha, mas não faz parte da Interpretação.

LEI Nº 13.019, DE 31 JULHO DE 2014.

Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou
não transferências de recursos financeiros, entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público;
define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o
termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429/92 e 9.790/99.

RESOLUÇÃO CFC 1.305/10 - NBC TG 7
SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

Esta Norma deve ser aplicada na
contabilização e na divulgação de

subvenção governamental e na
divulgação de outras formas de
assistência governamental.

Contabilizando
•

Verificar o Instrumento “contratual”

•

Forma de recebimento da “Receita”
–
–
–
–

•

pré-pago
Pós pago
Vinculado ao gasto
Vinculado ao atendimento-( ex: per capita)

Restrições
– De gastos
– De ativos
– De despesas com pessoal
– Multas

Contabilizando
• Reconhecimentos
– Contas especificas
– Forma de contabilização das receitas
– Provisionamentos ( Pessoal, depreciação, “riscos do contrato”)

• Prestação de contas
–
–
–
–
–

Caixa – financeiro para os Convenentes
Competência - CONTABILIDADE
Relatórios específicos
Periodicidade
Depreciação/amortização

Contrapartida
•
•
•
•

Financeira
Disponibilidade de Bens
Parte de folha de pagamento
De atendimento

IMPACTOS NAS ENTIDADES DO TERCEIRO
SETOR DECORRENTES DAS NORMAS
CONTÁBEIS E DO NOVO DECRETO 8.242/2014

Prestação de contas
•Aspectos Formais
•Documentos
–Estatutos, Atas de
diretoria,
–Plano de
Ação/Atendimento,
–Relatórios Contábeis e de
atividades
–Documentos Fiscais e
–comprovantes do
desenvolvimento
Institucional
(atendimento...)
–Requerimentos,Planilhas
...

•Aspectos Avaliativos
•Metas Quantitativas
–Gastos
–Número de atendimentos
–Pessoas Atendidas
–Gratuidades Praticadas

•Metas Qualitativas
–Avaliação da gestão
–Avaliação do desempenho do Projeto
–Avaliação e monitoramento
–Índices

Reflexo das certificações na contabilidade

Certificar?
•

OBJETIVOS DA ENTIDADE E SUA VOCAÇÃO

•

ESTRUTURA:
• ADMINISTRATIVA – OPERACIONAL –JURÍDICA - PATRIMONIAL

•

CUSTO DA BUROCRACIA X RECURSOS OBTIDOS X DESENVOLVIMENTO AGREGADO

•

FISCALIZAÇÃO E LIBERDADE DE AÇÃO

•

MAIOR COMPROMETIMENTO OU ARMADILHA

•

MUDANÇAS E PREPARO DAS EQUIPES
– DIVERSAS COMPETÊNCIAS

•

ENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO

•

INTEGRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Planejamento Tributário Estratégico
•
•
•
•

Qual o impacto de eventual tributação?
Qual a contrapartida exigida?
Qual o Custo envolvido?
Qual Risco envolvido?

LEI 8.212/91-Art.22 e 23
Isenção USUFRUÍDA
de Contribuições Sociais:
•

20% s/ folha de salários

•

20% s/ serviços de autônomos;

•

RAT/SAT(1%, 2% ou 3% )

•

Terceiros (em média 5%)

•

Cooperativas - 15% s/ serviços prestados

•

COFINS – 3% a 7,6%

•

CSLL - Contribuição Social de 10% sobre o “Lucro Líquido”

Não consta desta Lei:
•
PIS s/ a Folha de Pagamento (1%)

ENTIDADES E CERTIFICAÇÕES – ALGUNS OBJETIVOS:
• MARKETING INSTITUCIONAL
• CREDIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA
• CAPTAÇÃO DE RECURSOS
• BENEFÍCIOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS

CERTIFICAÇÕES

RECONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO E
CRESCIMENTO

Reflexo Tributário na contabilidade
• Imunidade
– Sem lançamento
contábil
– Observância ao ao CTN

• Isenção
– Com lançamento contábil
– Gestão da isenção x contra
partida
– Observância ao CTN

Questionamentos da Cofins
• Imunidade ou isenção
• Receita própria – estatutária
• Entidade recebe Contra - partida financeira
• A entidade ou atividade
• Cumulativo ou não cumulativo

Elaborando a Contabilidade
•

manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

•

Nomenclaturas especifica do setor

•

Conhecer a “operação dos projetos” estruturando controles e plano de contas

•

Segregar contas patrimoniais e de resultado para: convênios, projetos específicos,
parceria, planos de captação,...

•

Identificar documentos contábeis, fiscais e do registro social por projeto

Elaborando a Contabilidade
•

Auditoria- ferramenta de gestão

•

Cumprir com todas obrigações fiscais

•

Elaborar rotina de análise da gestão contábil

•

Participar do processo desde a elaboração do plano até a prestação de contas

•

Enfatizar em notas explicativas tudo o que a Entidade desenvolve no contexto do
“Relatório Integrado” -uma publicação que integre de forma concisa, objetiva e
transparente as informações financeiras e não-financeiras- reúne dados
financeiros, operacionais e socioambientais

•

Elaborando
a
Contabilidade
Discutir com os demais gestores qual ou quais são minhas atividades de prestação
de serviço – área fim e meio

•

Conceito de área fim alinhada com o estatuto e demonstração contábil

•

Área meio ou de captação- suas receitas, custos e despesas-segregadas por
atividades

•

Iniciar a demonstração do Resultado pela área fim e projetos de maior
representatividade para os demais projetos

•

Reconhecer em outras receitas e outras despesas as atividades econômicas que
são próprias da gestão, captação de recursos e outras que não a atividade fim

•
•
•
•
•
•

Reconhecimento por “Competência”
Reconhecimento do valor de venda
Formalização e reconhecimento do contrato de Prestação de Serviços e de
Gratuidades
Planilha de Custos
Reconhecimento dos descontos
Ciclo Operacional
– Antecipação de receitas
– Momento da prestação de serviços

•
•
•
•

Segregação das atividades e das etapas da educação
Segregação Prouni, Cebas... FIES
Segregação ambulatório/Internação – SUS / não SUS
Subvenção -

•

•

Plano de Contas
Receitas de Educação
– Educação Básica
– Educação Básica- Convenio Prefeitura
– Ensino médio
– Ensino superior
Despesas/custos de Educação
– Educação Básica
• Despesas com pessoal
• Despesas Administrativas
–
–
–

Educação Básica – Convenio Prefeitura
• Despesas com pessoal
• Despesas Administrativas
Ensino médio
Ensino superior

•
•

Receitas das Atividades Culturais
Despesas/ custos das Atividades Culturais

•
•

Receitas das atividades de Pesquisa
Despesas/Custos de Pesquisa

• Receitas de aluguel
• Receita da venda de produtos
• Custos dos produtos
• Despesas dos produtos
• Doações Pessoas Fisicas
• Doações Pessoas Fisicas- com
Restrições
• Despesas/ativos-relativos as
restrições

Receita da Assistência Social
Programas de Proteção Social Básica
SubvençãoConvênio X

Ativo

BANCOConvênio X

Passivo

“A Realizar”Convênio X

Despesas da Assistência Social
Programas de Proteção Social Básica
Projeto X- Convênio
Despesas com pessoal
Salario
encargos
Despesas Administrativas
Agua
Projeto X- Próprio
LUZ
Despesas com pessoal
Salario
encargos
Despesas Administrativas
Agua
LUZ

• Extrato da Gratuidade Concedida para fins de Imposto de Renda
Pessoa Física
• Documentação Suporte de concessão
• Contratos educacionais e de gratuidades Creches
• Notas explicativas específica de gratuidades
• Observar censo educacional
• CIHA/SIA
• Cadastro SUAS

- ASPECTOS OPERACIONAIS
E/OU CONTÁBEIS –
- LEI E DECRETO48
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RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12
Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade,
superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis
por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades.
PLANO DE CONTAS – EXPLICAÇÃO E EXEMPLO
1. Ativo
1.1. Ativo Circulante
1.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1. Área da Saúde
1.1.1.2 Área da Educação
1.1.2. Clientes e Outros Recebíveis
1.1.2.1. Área da Saúde
1.1.2.2 Área da Educação

As entidades cuja receita bruta anual for superior ao limite
máximo da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006 (R$ 3.600.000,00), deverão submeter sua
escrituração a auditoria independente realizada por
instituição credenciada junto ao Conselho Regional de
Contabilidade.

A entidade que atuar em mais de uma das áreas deverá requerer
a concessão da certificação ou sua renovação junto ao Ministério
certificador da sua área de atuação preponderante, sem prejuízo
da comprovação dos requisitos exigidos para as demais áreas.
A atividade econômica principal constante do CNPJ deverá
corresponder ao principal objeto de atuação da entidade,
verificado nos documentos apresentados, sendo preponderante a
área na qual a entidade realiza a maior parte de suas despesas.

Entidades Mistas devem evidenciar em todas as áreas de
atuação (CONTABILIDADE);
É fundamental ter preocupação da definição do PRINCIPAL
OBJETO DE ATUAÇÃO (FIM) da entidade (ESTATUTO E
CNPJ);

Critério das DESPESAS , deve ser restrito às áreas de
atuação que estas ocorrem, não entrando aquelas atreladas à
ATIVIDADES MEIO;

As entidades deverão manter escrituração contábil com registros
segregados de modo a evidenciar o seu patrimônio, as suas
receitas, os custos e despesas de cada área de atuação,
conforme normas do Conselho Federal de Contabilidade.

Os registros de atos e fatos devem ser segregados por área de
atuação da entidade e obedecer aos critérios específicos de cada
área, a fim de possibilitar a comprovação dos requisitos para sua
certificação como entidade beneficente de assistência social.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em R$ - 31.12.2010

ATIVO

Área
Educacional

Área
Saúde

Área
Social

Atividades
Sustentáveis

Total
Entidade

Área
Educacional

Área
Saúde

Área
Social

Atividades
Sustentáveis

Total
Entidade

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes e Outros Recebíveis
Estoque
Outros Ativos Circulantes
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL ATIVO

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações
Fornecedores
Empréstimos
Subvenções a Realizar
PASSIVO NÃ0-CIRCULANTE
Obrigações
Empréstimos
Receitas Diferidas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste Avaliação Patrimonial
Superávit/Déficit Exercício
TOTAL PASSIVO

mantenha escrituração contábil regular, que
registre receitas, despesas e aplicação de recursos
em gratuidade de forma segregada por área de
atuação, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

mantenha em boa ordem e à disposição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pelo prazo de dez anos, contado da
data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a
aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações
que impliquem modificação da situação patrimonial;
Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas pela legislação
tributária; e

mantenha em boa ordem e à disposição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil as demonstrações contábeis e
financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite máximo estabelecido pelo inciso II
do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006.

• A inadimplência  controlar/acompanhar para fins de calculo.
exige  controle interno.
Cuidados:
As entidades devem segregar contabilmente e em seus controles internos os alunos nos
seguintes grupos, a fim de facilitar o planejamento e controle:
Bolsistas 100% lei 12.101/09 – Meio período
Bolsistas 100% lei 12.101/09 – Tempo Integral
Bolsistas 100% lei 12.101/09 - Tempo Integral c/ deficientes
Bolsistas 100% Convenção (Com perfil socioeconômico)
Bolsistas 100% Convenção (Sem perfil socioeconômico)
Descontos Comerciais e/ou Incondicionais
Bolsistas 50% lei 12.101/09 – Meio Período
Bolsistas 50% lei 12.101/09 – Tempo Integral
Outros Descontos Comerciais/Bolsas diferentes de 100% ou outros critérios

MEC nº 674, de 31 de julho de 2014, que serão excepcionalmente
aceitos os protocolos de pedido de renovação de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação CEBAS Educação, das entidades que comprovarem a impossibilidade
de acesso ao Sistema de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social - SisCEBAS, no período de manutenção do sistema,
de 1º de agosto a 30 de novembro de 2014, com a anexação de
documento contendo imagem capturada que ateste o erro em
funcionalidade.

Prestação de contas
•
•
•

•
•
•
•

Toda Prestação de contas a Órgãos Governamentais é um “processo administrativo”!
Envolvimento de toda GESTÃO
Conhecimento
•
Para quem e por que estamos prestando contas?
•
Legislação pertinente
• Leis, decretos,Portarias,Resoluções,comunicados
•
Informações Obrigatórias
•
Formulários ou sistemas obrigatórios
Formalidade
Organização- Planejamento
Prazos
acompanhamento

Prestação de contas
•
•

Aspectos Formais
Documentos
– Estatutos, Atas de diretoria,
– Plano de Ação/Atendimento,
– Relatórios Contábeis e de atividades
– Documentos Fiscais e
– comprovantes do desenvolvimento Institucional (atendimento...)
– Requerimentos, Planilhas...

Prestação de contas
•Aspectos Formais
•Documentos
–Estatutos, Atas de diretoria,
–Plano de Ação/Atendimento,
–Relatórios Contábeis e de
atividades
–Documentos Fiscais e
–comprovantes do
desenvolvimento Institucional
(atendimento...)
–Requerimentos,Planilhas...

•Aspectos Avaliativos
•Metas Quantitativas
–Gastos
–Número de atendimentos
–Pessoas Atendidas
–Gratuidades Praticadas

•Metas Qualitativas
–Avaliação da gestão
–Avaliação do desempenho do Projeto
–Avaliação e monitoramento
–Índices

O que é prestar contas?

Ato da
organização
demonstrar
que:

•cumpriu sua missão;
•fazendo aquilo que se propôs;
•aplicando corretamente os recursos;
•comprovando que realizou os encargos aos quais
estavam sob sua responsabilidade;
•justificando o uso dos recursos obtidos através da
confrontação de suas receitas e despesas;
•atendendo às exigências morais, legais e
contábeis.

•

Oficio de encaminhamento da prestação de contas (exigido / ou próprio da

entidade).
•

Cópia do convênio, contrato e termos aditivos.

•

Demonstrações Contábeis.

•
•

Livros Razão e Diários.
Relação (assinada) dos documentos de despesas, numeradas e ordenadas
pela data, mencionando a ordem bancária ou de saque ou número de cada
cheque nominativo e o nome do beneficiário.

•

Documento de caixa comprovando o ingresso e a contabilização dos recursos
no caixa da entidade tudo devidamente assinado pelos responsáveis.

•

Documentos comprobatórios das despesas realizadas sempre em primeira via
original.

•

Cópias dos documentos comprobatórios das despesas custeadas com recursos
próprios.

•

Comprovantes dos recolhimentos de impostos e outros valores descontados
dos beneficiários dos pagamentos efetuados.

•

Extratos bancários da conta corrente por projeto.

•
•

Conciliação bancária.
Relatório de auditoria Independente.

• Certidões de regularidade
• Certidão negativa de débitos
• Certidão de regularidade
parcerias

dos convênios,

Controles dos projetos:
•
•
•
•
•
•

Formalização dos Projetos Sociais;
Comprovação dos Custos com documentos hábeis;
Ficha Sócio Econômica
Resultados Qualitativos e Quantitativos;
Escrituração contábil por ações sociais;
Notas Explicativas Específicas.
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DECRETO Nº 8.242,
DE 23 DE MAIO DE 2014

Regulamenta a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para
dispor sobre o processo de certificação das entidades
beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de
isenção das contribuições para a seguridade social.

Art. 12. As entidades de que trata esta Seção deverão manter escrituração contábil
com registros segregados de modo a evidenciar o seu patrimônio, as suas receitas, os
custos e despesas de cada área de atuação, conforme normas do Conselho Federal de
Contabilidade.
Parágrafo único. Os registros de atos e fatos devem ser segregados por área de
atuação da entidade e obedecer aos critérios específicos de cada área, a fim de
possibilitar a comprovação dos requisitos para sua certificação como entidade
beneficente de assistência social.

Conhecendo a Entidade
• Estatuto condizente:
– Finalidades
– Organização Administrativa
– Limites da administração
– Captação de recursos
– Desenvolvimento Institucional

A Entidade com reconhecimentos públicos
• Oscip´S
• Utilidade Publica Federal,Estadual Municipal
• Certificado de Entidade Beneficente de assistência
social- CEBAS
• Conselhos de Assistência Social,de Saúde, de Educação;
• Organização Social do Estado – Município entre outros

Passo a Passo do controle
•
•
•
•
•
•

Organograma
Fluxograma
Documentação suporte
Manual de procedimentos
Plano de contas
Auditoria Interna/Externa de procedimentos

