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RESUMO
As entidades do Terceiro Setor são consideradas agentes responsáveis pela
transformação da sociedade e atuam como braço do Estado nas mais diversas
áreas, com objetivo de atendimento às demandas sociais. Para dar continuidade a
esse trabalho, é fundamental uma gestão adequada e eficiente que garanta a
continuidade e sustentabilidade das entidades. No âmbito da gestão, encontram-se
algumas obrigações essenciais para o perfeito funcionamento dessas entidades,
como a obrigatoriedade de Prestações de Contas aos órgãos certificadores e
reguladores, aos investidores sociais e a sociedade de forma ampla, tendo uma
ênfase maior às prestações de Contas aos órgãos certificadores, pois tais
certificações mantêm isenções de tributos e contribuições quando cumprido os
requisitos previstos em lei. Neste contexto, consideramos que a contabilidade é
ferramenta essencial, pois contribui para uma gestão eficiente sendo ferramenta
indispensável nas tomadas de decisão e para instrução dos processos de Prestação
de Contas, pois, oferece informações necessárias à comprovação das gratuidades
exigidas por lei. Com o objetivo de avaliar a contribuição da contabilidade na
melhoria dos processos de Prestações de Contas das entidades do Terceiro Setor
foi realizado um Estudo de Caso em uma entidade sem fins lucrativos na área de
Educação Superior (Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha) na cidade de
Marilia, Estado de São Paulo, onde foram realizadas visitas, entrevistas e coleta de
dados necessários ao estudo. Considerando o foco principal da pesquisa, os
resultados obtidos apontam que a Contabilidade quando escriturada de forma
segregada, transparente e precisa evidenciam e comprovam as aplicações das
gratuidades concedidas pelas entidades com a finalidade da manutenção do
certificado. Constatou-se que a entidade pesquisada utiliza a Contabilidade como
ferramenta de gestão e como elemento imprescindível nos processos de Prestações
de Contas, possibilitando uma avaliação dos resultados da manutenção do
certificado.
Palavras-Chave : Terceiro Setor. Prestação de Contas. Contabilidade.
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ABSTRACT
The Third Sector institutions are considered agents responsible for the changing of
society, and act as an instrument of the State in several areas, aiming at responding
to social demands. To accomplish this task, it is fundamental that they have an
adequate and efficient management that guarantees continuity and sustainability for
these institutions. Regarding management, there are some essential obligations for
the perfect operation of these institutions, such as the mandatory accountability to
certification and regulation agencies, to social investors, and to society in general,
with emphasis to the certification agencies, since certification provides contribution
and tax exemption when all the requirements demanded by law are met. Thus, we
see Accounting as an essential tool, since it contributes to an efficient management,
and is necessary to the decision making and to the establishment of accountability
processes, because it provides necessary information to confirm the gratuity required
by law. Aiming at evaluating the contribution of Accounting to the improvement of the
accountability processes in Third Sector institutions, a case study was accomplished
in a nonprofit institution of College Education, the Fundação de Ensino Eurípides
Soares da Rocha, in the city of Marília, São Paulo State, where the visits, interviews
and data collecting necessary for the study were made. Considering the main point of
the research, the results indicate that Accounting, when made in a segregated,
precise, and transparent form, evidences and proves the applications of gratuity
offered by the institutions in order to keep the certifications. It was possible to verify
that the institution studied uses Accounting as a management tool and as a
fundamental element in the process of accountability, allowing the evaluation of
results of certification maintenance.

Keywords: Third Sector, Accountability, Accounting.
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INTRODUÇÃO

A expressão Terceiro Setor ainda é pouco conhecida e utilizada no Brasil; no
entanto, é sabido que sua tradução vem do inglês (third sector) e faz parte do
vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos.
No Brasil, o trabalho das entidades que compõem o Terceiro Setor passou a
ser mais conhecido e divulgado a partir dos anos 90, quando se nota que o papel
desse setor na sociedade torna-se cada vez mais relevante; isso em decorrência
principalmente da ineficiência do Estado em cumprir com suas obrigações.
Esse

segmento

apresenta

diversos

aspectos

ainda

desconhecidos;

entretanto, após várias leituras referentes a conceitos já existentes sobre esse setor
no país, identificamos uma grande variedade deles, os quais serão apresentados
neste trabalho.
Um conceito mais amplo que se destaca é o de Barbieri, (2008, p. 57),
segundo o qual o Terceiro Setor pode ser conceituado como:
O conjunto de organismos, organizações ou instituições dotados de
autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo
principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu
aperfeiçoamento.

Buscamos, então, trazer a história do Terceiro Setor desde as obrigações
primárias, que eram do Estado, até os dias atuais.
A sociedade, com o passar do tempo, percebeu as necessidades e carências
gerais que eram comuns a todos. Assim, surgiu o Estado, responsável pela
tributação com o objetivo de arrecadação e com a finalidade de prestação de
serviços à comunidade em geral.
Entendemos que atuação do Estado é muito ampla, sendo esse aspecto
usado como motivo principal para explicar suas deficiências. De acordo com Rafael
(1997, p. 26), a finalidade principal do Estado é “[...] gerir, guardar, conservar e
aprimorar todos os bens, interesses e serviços da coletividade, para bem servir a
todos os cidadãos".
Observamos que a sociedade sofreu grande evolução no campo da ciência e
da tecnologia. Essa mesma sociedade, observando a ineficiência do Estado, buscou
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alternativas para suprir suas necessidades e melhorar a condição de vida das
pessoas, organizando-se em entidades, sem fins lucrativos, que visassem uma
melhoria por meio de atividades sociais, com a finalidade de preencher uma lacuna
deixada pelo Estado, através das entidades denominadas de Terceiro Setor.
De acordo com Olak e Nascimento (2006, p. 23),
Algumas (Entidades Sem Fins Lucrativos existem, tão somente) porque os
Governos são ineficientes na prestação de serviços sociais a que a
comunidade tem direito. Dessa forma, as pessoas, objetivando satisfazer as
suas necessidades básicas (educação, saúde, lazer etc.), acabam pagando
em duplicidade por estes serviços: ao Governo, na forma de impostos, e às
entidades que efetivamente atendem à comunidade, quer na forma de
doações (horas de trabalho, dinheiro, materiais, etc.), quer na forma de
remuneração de serviços (notadamente nas atividades empresariais).

Assim como em outros países, no Brasil, as atividades do Terceiro Setor vêm
sendo consideradas de extrema importância para uma grande parcela da sociedade
usuária dos serviços, podendo ser equiparadas aos demais setores:
Primeiro Setor, que tem suas ações representadas pelo governo, por meio de
recursos públicos, que podem ser repassados nos âmbitos municipal, estadual e
federal. Segundo Setor, que representa a sociedade empresarial mercantil, sendo
composto pelas empresas com a finalidade de lucros.
Considerado um setor que traz muitos benefícios à sociedade em geral,
diferenciando-se das atividades exercidas pelo Estado, por sua dependência de
recursos privados, o Terceiro Setor busca atingir suas metas através de projetos
sociais, com finalidade de crescimento e sustentabilidade. Porém, difere-se do
Mercado (Segundo Setor) por ser vedada a distribuição de lucros ou superávits a
seus instituidores, associados e dirigentes.
Em geral, sua finalidade social está prevista na LOAS (Lei Orgânica da
Assistência Social) nº. 8.742/93, que é o atendimento à criança, ao adolescente, ao
idoso; a proteção de famílias carentes nas áreas da Saúde, Educação, Segurança,
Cidadania e do meio ambiente, prestando serviços em prol da sociedade como um
todo. Um hospital, uma creche, um asilo, um orfanato, uma instituição de ensino e
demais

atividades

que

tenham

como

mantenedores

entes

privados

são

considerados o chamado Terceiro Setor, que contribui de forma relevante para o
atendimento de carências sociais em complemento às atividades do Estado.
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O Terceiro Setor, representado pelas entidades consideradas beneficentes de
assistência social, mesmo não possuindo finalidade lucrativa, movimenta um grande
volume de recursos, obtém isenções e imunidade tributária garantidas pela
Constituição Federal e, tendo, assim, obrigatoriedade de prestação de contas e
acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores e certificadores, que realizam os
processos de aferição das informações para fins de renovação das certificações.
Com a finalidade de melhoria na apresentação dos pedidos de certificações e
renovações, junto aos órgãos reguladores, bem como dos processos de prestações
de contas, buscamos, nesta pesquisa, um estudo minucioso sobre o assunto, com o
intuito de suscitar reflexões para o aprimoramento das prestações de contas, com
base nas informações contábeis e como a Contabilidade contribui no processo
Prestações de Contas nas entidades do Terceiro Setor.
Após leitura e pesquisa de uma ampla bibliografia, composta por livros,
artigos e variados trabalhos acadêmicos, identificamos diversas terminologias
empregadas para se referenciar ao Terceiro Setor, sendo que, neste trabalho, a
terminologia adotada será “Entidade do Terceiro Setor”.

Problema

As Entidades do Terceiro Setor, principalmente as beneficentes de
assistência

social,

que

exercem

atividades

como

entidades

filantrópicas,

periodicamente, são Certificadas por meio de um documento identificado como
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social). Atualmente,
com a nova lei da filantropia, o atual certificado denomina-se CEAS - Certificado de
Entidade de Assistência Social.
Com

a

finalidade

de

manutenção

das

certificações,

as

entidades,

periodicamente, emitem pedidos de renovação aos diversos órgãos que estão
vinculadas, sendo que os processos devem ser constituídos de documentos legais,
informações gerais e específicas da entidade, dentre as quais as Demonstrações
Contábeis configuram-se como elementos indispensáveis.
As entidades do Terceiro Setor ainda carecem de profissionalização na
gestão e no processo contábil, por desconhecimento de formas adequadas de
documentação fiscal regular, evidenciação da informação contábil, formas de
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segregação de Receitas, Custos e Despesas, gerando problemas nas informações
no momento de prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores.
Os problemas mais frequentes, após análise das Resoluções expedidas pelo
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, que provocam indeferimentos dos
processos de renovação das certificações, são as fragilidades apresentadas no
processo contábil pela falta de Controles Internos que deem suporte ao processo de
prestação de contas.
As entidades do Terceiro Setor enfrentam grandes dificuldades em relação à
profissionalização e gestão das informações contábeis.

Considerando que tais

entidades prestam serviços e desenvolvem trabalhos relevantes a toda sociedade, a
proposta deste trabalho é o estudo da contribuição da contabilidade na melhoria do
processo das prestações de contas, principalmente, neste momento, em que a lei
12.101/2009, denominada nova lei da Filantropia, tem previsão expressa e objetiva
quanto à qualidade das informações contábeis. A lei também faz referência aos
procedimentos contábeis e à necessidade de haver controles internos eficientes nas
entidades, abordando outros aspectos que serão aprofundados no decorrer deste
trabalho.
As informações consideradas relevantes como Receitas, Despesas, Custo
com gratuidades devem ser apresentadas aos órgãos fiscalizadores e certificadores,
de forma segregada e mensurada por atividades em relatórios que auxiliem a
identificação das informações contidas nas demonstrações contábeis quanto a
aplicação das gratuidades e os benefícios gerados à sociedade. Tais informações
devem ser prestadas sem prejuízo da apresentação das Demonstrações Contábeis
e Notas Explicativas, devendo estar de acordo com as normas do Conselho Federal
de Contabilidade e assinadas por profissionais técnicos habilitados.
Mediante as dificuldades de Prestações de Contas das Entidades do Terceiro
Setor, claramente identificadas pelo estudo realizado sobre os motivos de
indeferimento, conforme informações no quadro abaixo, bem como a identificação
do mesmo problema na instituição escolhida, para realização do Estudo de Caso, a
presente pesquisa procurará responder à seguinte questão: “Como a Contabilidade
contribui na melhoria do processo de Prestações de Contas nas entidades do
Terceiro Setor?
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Com a finalidade de evidenciar a relevância do problema abordado nesta
pesquisa, apresentamos um estudo realizado a partir das informações publicadas
em Resoluções expedidas pelo CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.
De acordo com a pesquisa, atualmente, 6.821 instituições possuem o registro de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Os dados apresentados
apontam que nos últimos 5 anos (de 2005 a 2009), foram indeferidos 1237
processos de renovação do CEBAS, o que representa 18% do total das instituições
certificadas.
A tabela abaixo foi elaborada pela autora do trabalho e apresenta um
resultado detalhado por motivos de indeferimentos de processos de renovação do
CEAS.
As informações foram extraídas e tabuladas após leitura minuciosa de 161
Resoluções expedidas pelo CNAS -Conselho Nacional de Assistência Social no
período de 2005 a 2009 (Rol das Resoluções apresentadas no Anexo A).
TABELA 1 – Processos Indeferidos no Período de 2005 a 2009
Motivos – CNAS

2005

2006

2007

2008

2009

Total

1. Falta de apresentação de Demonstrações e
Documentos Contábeis

17

66

130

19

-

232

2. Não Cumprimento de Gratuidade

60

43

138

22

-

263

3. Estatuto em desacordo

-

-

27

-

-

27

4. Não Cumprimento de prazo de diligência

-

168

41

-

-

209

27

59

138

39

-

263

6. Outros Motivos

18

13

111

72

29

243

Total Geral
Fonte: Elaborado pelo autor

122

349

585

152

29

1237

5. Outros Motivos
concomitantes

–

Diversos

motivos
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Demonstrativo de Processos Indeferidos - 2005 a 2009

243
20%

27
2%

232
19%

1. Falta de apresentação de
Demonstrações e Documentos
Contábeis
2. Não Cumprimento de
Gratuidade
3. Estatuto em desacordo

263
21%

263
21%

4. Não Cumprimento de prazo
de diligência
5. Outros Motivos - Diversos
motivos concomitantes

209
17%

6. Outros Motivos

GRÁFICO 1 – Demonstração gráfica dos processos indeferidos
Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados levantados na pesquisa apontam que dos 1237 processos
indeferidos, 232 são por falta de apresentação das demonstrações contábeis, 263
pelo não cumprimento de gratuidades, totalizando 495 processos. Assim, tais
motivos representam aproximadamente 40% do total geral de processos de
renovação do CEAS.
Outros motivos também podem estar relacionados à falta de Demonstrações
Contábeis; porém, por falta de informações pontuais, descritas nas resoluções de
indeferimentos, não foi possível tal identificação.

Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho é identificar como a contabilidade
contribui na melhoria do processo de prestação de contas, com a apresentação de
uma proposta para um Roteiro de Prestações de Contas pautada nas
Demonstrações Contábeis que deverão servir de instrumento de comprovação das
gratuidades junto aos órgãos certificadores.

Para fins de elaboração da proposta, será realizada uma análise de dados e
informações coletadas de uma entidade, objeto de estudo, por meio de documentos,
demonstrações contábeis, prestações de contas, entrevistas e aplicação de
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questionário para a coleta de dados, com a finalidade de obter informações sobre a
gestão da entidade, sistema contábil e prestações de contas.
A entidade, objeto do Estudo de Caso, Fundação de Ensino Eurípides Soares
da Rocha, é uma entidade sem fins lucrativos, com atuação de sua atividade
preponderante na área de Educação no Ensino Superior.
O principal motivo da escolha pela entidade, objeto de estudo, é a facilidade
ao acesso das informações e, por ser uma entidade do Terceiro Setor com
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social e identifica-se com o
problema da pesquisa.

Objetivos Específicos

Os objetivos gerais podem ser atingidos por meio dos seguintes objetivos
específicos:
 Avaliar, através das informações coletadas, a estrutura do sistema de
informações contábil da entidade, objeto do Estudo de Caso, quanto aos requisitos e
conformidade da evidenciação e segregação da informação contábil para fins de
prestação de contas;
 Identificar a realização de controle interno na instituição na área contábil;
 Analisar, após a revisão da literatura, as informações e itens que poderão
compor o Roteiro de prestação de contas nas entidades do Terceiro Setor;
 Propor um roteiro da estrutura de prestação de contas, com base nas
Demonstrações Contábeis necessária às entidades sem fins lucrativos.

Justificativa

A contabilidade estuda o patrimônio das entidades, com ou sem fins
lucrativos, sendo por meio dela que as os gestores buscam gerir uma escassez de
recursos no setor. Quando o assunto é o controle, a gestão, a transparência e a
comprovação da aplicação dos recursos em gratuidades das entidades que atuam
na prestação de serviços sociais, a contabilidade desempenha seu papel e,
contribui, assim, para o aperfeiçoamento e desenvolvimento dessas entidades. Por
esse motivo, vários fatores exigem cada vez mais a profissionalização das entidades
ligadas ao Terceiro Setor.
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De acordo com Drucker (2002, p. 14),
As próprias instituições sem fins lucrativos sabem que necessitam ser
gerenciadas exatamente porque não têm ‘ lucro’ convencional. Elas sabem
que precisam aprender como utilizar as ferramentas contábeis para que
estas não às dominem. Elas sabem que necessitam de gerência para que
possam se concentrar na missão [...]

Nos últimos tempos, houve um crescimento relevante das instituições do
Terceiro Setor, com uma movimentação expressiva de recursos financeiros, sendo
responsáveis pela geração de um grande número de empregos. As Entidades do
Terceiro Setor se tornaram de extrema importância para a sociedade, visto que
preencheram as lacunas deixadas pelo Estado, com papel fundamental nos
aspectos sociais e econômicos.
A Contabilidade, aliada ao controle interno, dentre outras ferramentas de
gestão, possibilita às entidades do Terceiro Setor maior grau de transparência e
credibilidade nas prestações de contas à sociedade e aos diversos órgãos públicos
responsáveis pela concessão de suas certificações.
Atualmente, passamos por importantes alterações na legislação contábil
introduzidas pela Lei 11.638/07 que, por sua vez, modifica os procedimentos da Lei
6.404/76, com o objetivo de uma padronização em nossas demonstrações
contábeis, para que a informação contábil seja traduzida pelos padrões contábeis
internacionais, ou IFRS (International Financial Reporting Standard). As respectivas
alterações abrangem, inclusive, as instituições do Terceiro Setor, que também
necessitam de atualizações e melhorias na informação contábil, o que está
relacionado diretamente às normas e procedimentos da contabilidade.
A realidade vivenciada, pelas entidades do Terceiro Setor, demonstra certa
dificuldade em comprovar, nas Prestações de Contas, os valores aplicados em
gratuidades, tendo em vista o grande número de processos indeferidos pelos órgãos
fiscalizadores e certificadores, como exemplo do resultado do levantamento
realizado junto ao CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), conforme
apresentado na tabela 1.
Em razão das dificuldades apresentadas pelo setor, na elaboração das
prestações de contas, surgiu a iniciativa e interesse em uma pesquisa para
identificar as dificuldades e propor a elaboração de um roteiro, definindo os
requisitos para prestações de contas, com a finalidade de auxiliar e aprimorar as
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rotinas do setor, junto aos órgãos públicos certificadores, principalmente em
decorrência das alterações recentes, trazidas pela lei 12.101/2009 (Nova Lei da
Filantropia), aplicáveis às entidades do Terceiro Setor.
A pesquisa justifica-se pela necessidade de obter, por meio do sistema
contábil, elementos para elaboração de um roteiro, com a finalidade de aprimorar a
qualidade das informações facilitando o processo de prestações de contas.

Metodologia da Pesquisa

Quanto ao objetivo:

Este trabalho de pesquisa será conduzido pela pesquisa descritiva, que
possibilita o conhecimento de uma realidade estabelecida anteriormente, assim
como características, problemas, fatos e fenômenos específicos de uma
determinada situação, de forma a contribuir para definirmos o objetivo do presente
trabalho.
De acordo com Gil (1996, p. 46),
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de
dados, tais como o questionário e a observação sistemática.

Quanto aos procedimentos:

Os procedimentos técnicos e instrumentos utilizados na pesquisa são:
pesquisa bibliográfica e documental, levantamento de dados em sites de entidades
ligadas ao Terceiro Setor, análise e interpretação da literatura, investigação de
dados existentes sobre o assunto e um Estudo de Caso em uma Instituição de En
sino Superior do Terceiro Setor. Como estratégia para a realização do Estudo de
Caso será elaborado um protocolo de estudo de caso e registro de observações,
que serão utilizados como guia para realização da pesquisa. (Apêndice A).
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De acordo com Gil (1996, p. 48), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos”. Ainda de acordo com Gil (1996, p. 51),
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental valese de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou que ainda
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.

Também de acordo com Gil (1996, p. 59), “o estudo de caso pode ser visto
como técnica psicoterápica, como método didático ou como método de pesquisa”.
Esse último conceito, que é o que interessa neste trabalho, pode ser definido como:
Um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas
suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família,
um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação
(YOUNG, 1960, p.269 apud GIL, 1996, p. 59).

De acordo com Yin (2005, p. 20),
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real –
tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e a maturação de setores econômicos.

Também de acordo com Yin (2005, p. 92), pode-se afirmar que:
O protocolo de estudo de caso é uma das táticas principais para aumentar a
confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o
pesquisador a realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso
único (novamente, mesmo que o caso único pertença a uma série de casos
em um estudo de casos múltiplos).

Yin (2005, p. 119-120) afirma que ao realizar uma visita ao “local” escolhido
para o estudo de caso, o pesquisador está criando a oportunidade de fazer
observações diretas. O autor também destaca que as evidências observacionais
são, em geral, úteis para fornecer informações adicionais sobre o tópico estudado.
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Quanto à abordagem do problema

O trabalho será elaborado, com uma abordagem qualitativa, que é aquela
empregada para compreender fenômenos de alto grau de complexidade, sem a
necessidade de se utilizar estatística e matemática, para o presente trabalho serão
empregadas apenas descrições, comparações e interpretações.
Conforme a metodologia utilizada, os instrumentos de pesquisa, para
levantamento dos dados necessários, para o desenvolvimento do trabalho serão:
A análise e observação dos dados obtidos referentes às áreas de
Contabilidade, Sistemas de Informação Contábil e Gerencial, Controle Interno e a
nova legislação aplicada às entidades do Terceiro Setor;
Pesquisa documental, com o envolvimento das demonstrações contábeis,
relatórios gerenciais e de controle, prestações de contas e demais documentos
legais da entidade objeto de estudo;
Observação analítica da nova legislação, aplicada a partir da edição da
nova lei, nº. 12.101 de 27 de novembro de 2009 e do Decreto Federal n. 7.237 de 20
de julho de 2010 e Decreto Federal 7.300/2010, que regulamentam as Certificações
das Entidades do Terceiro Setor;
Entrevistas semiestruturadas, com a finalidade de conhecimento da forma
de gestão dos dirigentes da instituição.
Após a coleta de todo material, os mesmos serão analisados, em busca de
informações relevantes para a elaboração do trabalho, com a finalidade de obter
resposta para o problema em questão.

Delimitação da Pesquisa

O presente estudo deverá ser entendido e limitado pela pesquisa das
Entidades do Terceiro Setor, com a aplicação de um Estudo de Caso na Fundação
de Ensino Eurípides Soares da Rocha, considerada uma Instituição sem fins
lucrativos, na área de Educação Superior, a fim de verificar: “como a contabilidade
contribui na melhoria do processo das prestações de contas nas entidades do
Terceiro Setor”. O intuito é contribuir para a qualidade das informações, gerando
segurança, credibilidade, transparência e a minimização de indeferimento de
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processos, por parte dos órgãos reguladores e certificadores, bem como o
aprimoramento do processo contábil das Prestações de Contas.

Organização do Trabalho

A estrutura do trabalho conta com a introdução, cinco capítulos e as
considerações finais, sendo que o primeiro capítulo será composto pela
Fundamentação Teórica e Legal, o segundo capítulo pela Contabilidade e
Prestações de Contas, o terceiro capítulo pela Contabilidade aplicada ao Terceiro
Setor e Demonstrações Contábeis, o quarto capítulo Estudo de Caso e o quinto
capítulo Discussões. As considerações finais do estudo apresentam as limitações e
as sugestões para futuras pesquisas sobre o tema. O trabalho também será
composto pelas referências bibliográficas, apêndices e anexos.
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CAPÍTULO I

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LEGAL
Neste capítulo, serão abordados os aspectos conceituais do Terceiro Setor,
sua classificação e composição, Normas e Legislação, finalidades e conceitos das
atividades de ensino no terceiro setor.

1.1.

Terceiro Setor

Conceituar Terceiro Setor não é uma tarefa muito simples devido à sua
abrangência, pois existem diversas entidades sem fins lucrativos, com os mais
variados fins e interesses. Apresentamos neste estudo algumas modalidades que
possuem a missão e a responsabilidade pela transformação da sociedade.
Terceiro Setor é a denominação utilizada para identificar entidades sem fins
lucrativos (econômicos), que são constituídas sob a forma jurídica de direito privado.
Tais organizações têm por finalidade corresponder ao interesse geral da sociedade,
por ter uma atuação difusa e coletiva, sem qualquer limitação quanto ao atendimento
de seus usuários. As entidades do Terceiro Setor, por serem de direito privado, não
estão submetidas às limitações impostas ao Estado. As atividades são realizadas
com base nos laços de solidariedade entre os indivíduos, no espírito de voluntariado
e na busca do bem comum.
Participam do Terceiro Setor fundações, associações e demais entidades
beneficentes, os fundos comunitários, as entidades sem fins lucrativos e as
organizações não governamentais (ONGs), as quais são entidades jurídicas
constituídas pelo Código Civil.
Paes (2000, p. 56) menciona que, além do Estado (Primeiro Setor) e do
Mercado (Segundo Setor), encontramos a existência de um Terceiro Setor, que
mobiliza um volume grande de recursos humanos e materiais para impulsionar
iniciativas para o desenvolvimento social. Esse setor beneficia os indivíduos em
situação desfavorecida adquirindo, assim, o mesmo aspecto de importância em
relação ao primeiro e segundo setores.

33

No Brasil, podemos definir o ordenamento sócio-político organizado em três
setores:

Primeiro Setor

No primeiro setor, estão classificadas as pessoas jurídicas de direito público e
privado, ou seja, o Estado, que atende ao interesse público e geral; é denominado
de máquina estatal.

Segundo Setor

É o setor constituído por pessoas jurídicas de direito privado. São as
entidades (empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços, etc.)
responsáveis pelo desenvolvimento da economia, busca lucro e geração de
empregos.

Terceiro Setor

Terceiro Setor é aquele que não é público nem privado, porém possui uma
relação com ambos; ou seja, é composto por organizações de natureza “privada”
(sem objetivo de lucro). Essas entidades são constituídas sob a forma de
associações, fundações, centros, grupos, institutos, etc. Atende aos interesses de
toda a sociedade. Atualmente, podemos definir o Terceiro Setor como um segmento
forte, campo promissor e forte colaborador da missão do Estado.
De acordo com Araújo (2005, p. 5), a explicação está no fato de que:
[...] as organizações participantes do terceiro setor possuem duas
características principais que as diferem das demais: não distribuem lucro,
como fazem as organizações pertencentes ao setor privado, nem estão
sujeitas ao controle estatal, como organizações do setor público.

Para Araújo (2005, p. 6):
[...] a expressão sem fins lucrativos está relacionada diretamente à não
distribuição de seus resultados a qualquer título, determinando que não
haverá vantagens financeiras a terceiros ligados a essas entidades, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, mas que há uma sobra financeira denominada
superávit que deverá ser aplicada em suas atividades operacionais.
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A aquisição de patrimônios por entidades do Terceiro Setor não está
relacionada ao patrimônio de seus financiadores, diretores e associados, mas à
sociedade como um todo, não tendo seus mantenedores parcelas de participação
econômica da entidade.
Araújo (2005, p. 7), em relação aos três setores, afirma que:
[...] são indispensáveis e, pela interseção entre eles, denota-se a parceria
em suas atividades, havendo, no entanto, independência e autonomia entre
os mesmos, sendo cada uma livre no que se refere à sua gestão e tomada
de decisões.

Apresentamos, abaixo, a figura ilustrativa da integração entre os três setores:

FIGURA 1 – Integração entre os setores
Fonte: Fonseca apud Araújo (2005, p. 7) com adaptação.

Ao conceituarmos entidades sem fins lucrativos, podemos identificar várias
dificuldades. Olak e Nascimento (2006, p.1) afirmam que buscar uma definição para
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Entidades Sem Fins Lucrativos não é tarefa fácil. Drucker (1994, p.14) afirma que as
instituições sem fins lucrativos têm, em comum, o objetivo de realizar mudanças nas
pessoas. Seu produto é um paciente curado, é uma criança que aprende, é um
jovem que se transforma em adulto com respeito próprio, ou seja, é uma vida
transformada.
Para Mendes (1999, p. 12), a dificuldade para a caracterização das entidades
é que não existe uma classificação oficial, que diferencie e estratifique as diversas
modalidades de entidades existentes no Brasil. Segundo o autor, usa-se como
referência, classificação e caracterização da legislação vigente e as terminologias
adotadas por estudos do tema como “Landim e Fernandes e por instituições
associativas de reconhecimento nacional, como o Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (GIFE), e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
(ABONG), entre outros".
Existe uma classificação internacional das organizações não lucrativas, a
ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations), resultante de um
trabalho conduzido pela Universidade Johns Hopkins (SALAMON; ANHEIER, 1999,
p. 3). Essa mesma classificação foi adotada pela ONU, sendo que a definição de
Organização sem fins lucrativos aceita internacionalmente é a seguinte:
O Setor não lucrativo é definido como formado por (a) organizações que (b)
são sem fins lucrativos e que, por lei ou costume, não distribuem qualquer
excedente, que possa ser gerado para seus donos ou controladores; (c) são
institucionalmente separadas do governo, (d) são autogeridas; e (e) não
compulsórias (SALAMON; ANHEIER,1999, p. 3).

De acordo com Olak e Nascimento (2006, p. 6), classificam-se as principais
características específicas das entidades sem fins lucrativos, da seguinte maneira:
O lucro não é razão principal de ser, mas um meio necessário para
garantir a continuidade e o cumprimento de seus propósitos institucionais;
Seus propósitos institucionais, quaisquer que sejam suas preocupações
específicas, objetivam provocar mudanças sociais;
O patrimônio pertence à sociedade como um todo ou segmento dela,
não cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer parcelas de
participação econômica no mesmo;
As contribuições, doações e subvenções constituem-se, normalmente,
nas principais fontes de recursos financeiros, econômicos e materiais
dessas entidades.
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Tais pesquisadores têm uma definição para as Entidades Sem Fins
Lucrativos: elas existem com o propósito específico de provocar as mudanças na
sociedade, o que podemos definir como ato “fim” e o patrimônio como ato “meio”,
que na maioria dos casos são mantidos e sustentados pelas contribuições, doações
e subvenções
Podemos ainda verificar, por meio de estudos e pesquisas, que grande parte
das receitas dessas organizações é gerada através da prestação de serviços
(SALAMON; ANHEIER, 1999; MEREGE, 2005), criando receitas próprias.
Um exemplo de entidade que busca a criação de receitas próprias são as
instituições de Ensino Superior, consideradas como entidades beneficentes de
assistência social, nas quais os alunos pagam suas mensalidades escolares e a
instituição destina parte de suas receitas em gratuidades, conforme determinação da
lei e, com isso, desempenham e cumprem seu papel. Tais gratuidades são
representadas por bolsas de estudos a alunos comprovadamente carentes, de
acordo com avaliação socioeconômica, nos termos da legislação vigente, sempre na
busca pela transformação de vida das pessoas.
Verificamos, por meio da última pesquisa do IBGE (2007), que seguindo as
diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, as EAS devem atender a
todas as faixas etárias, com o intuito de suprir as necessidades básicas do seu
público-alvo. Foi examinado pela PEAS o perfil etário da população atendida pelas
entidades, em quesito que admitia múltipla marcação, sendo interessante notar que
o atendimento realizado à população de uma determinada faixa etária pode incluir
outras.
No universo das EAS (Entidades de Assistência Social) pesquisadas, 51,7%
atendem a um público, nas faixas etárias que se estendem dos 15 aos 24 anos, isso
caracteriza um atendimento prioritário ao público jovem. Considerando-se, ainda, os
mais variados conceitos, apresentamos abaixo, para fins da presente pesquisa,
alguns conceitos dos principais autores dessa área.
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AUTOR

CONCEITO

Barbieri, 2008, p. 57)

O conjunto de organismos, organizações ou instituições dotados
de autonomia e administração própria que apresentam como
função e objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade
civil visando ao seu aperfeiçoamento.

Salamon & Anheier

O Setor não lucrativo é definido como formado por (a)
organizações que (b) são sem fins lucrativos e que, por lei ou
costume, não distribuem qualquer excedente, que possa ser
gerado para seus donos ou controladores; (c) são
institucionalmente separadas do governo, (d) são autogeridas; e
(e) não compulsórias.

(1999, p. 3)

Hudson Apud Araújo
(2005, p. 5)

[...] As organizações participantes do terceiro setor possuem duas
características principais que as diferem das demais: não
distribuem lucro, como fazem as organizações pertencentes ao
setor privado, nem estão sujeitas ao controle estatal, como
organizações do setor público.

QUADRO 1 – Conceitos do Terceiro Setor
Fonte: Elaborado pelo autor

Em concordância, com os diversos conceitos de ETS (Entidades do Terceiro
Setor), podemos identificar algumas características dessas instituições e, ainda, de
acordo com Milani Filho (2004), delimitar o seguinte panorama trissetorial:
1) Primeiro Setor: Composto pelas entidades governamentais sem fins lucrativos;
2) Segundo Setor: Composto pelas entidades não governamentais com fins
lucrativos;
3) Terceiro Setor: Composto pelas entidades não governamentais sem fins
lucrativos.
Assim, as entidades podem ser classificadas pelo caráter governamental (ou
não governamental) e, simultaneamente, pela finalidade lucrativa (ou não lucrativa).
Essa classificação pode, ainda, ser marcada pela heterogeneidade, pois as ETS
compreendem várias modalidades, como associações, fundações educacionais,
entidades religiosas, etc., todas possuem elementos comuns que permitem
caracterizá-las em um mesmo grupo.
Milani Filho (2004) resume essas características das ETS:
Não há proprietários;
Possuem autonomia para conduzirem suas atividades e administração;
Suprem parte do papel do Estado atendendo a necessidades sociais;
Possuem estrutura e presença institucional;
São dotadas de interesse social e visam a proporcionar benefícios à
sociedade na qual atuam;
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São unidades econômicas;
Necessitam de recursos para manter suas atividades, podendo a fonte ser
pública ou privada;
Não distribuem resultados aos seus membros, reinvestindo os superávits
obtidos;
Podem gozar de privilégios fiscais, conforme a legislação vigente.
Atualmente, essas entidades desempenham papel fundamental na sociedade,
trabalham individualmente ou em parceria com o Estado, auxiliando-o no
atendimento às demandas sociais e, assim, cumprem parcialmente seu papel.
Para um melhor entendimento das entidades do Terceiro Setor, buscamos
informações no Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002, em que existe previsão
legal dos diversos tipos de pessoas jurídicas (Art. 44). Assim, são consideradas
pessoas jurídicas de direito privado:
I - As associações;
II - As sociedades;
III - As fundações;
IV - As organizações religiosas;
V - Os partidos políticos.
A entidade, objeto deste estudo é uma Fundação de Ensino, certificada como
Entidade Beneficente de Assistência Social.

1.1.1. Classificação das Entidades do Terceiro Setor

As entidades que compõem o Terceiro Setor podem ser classificadas de
diversas formas: sob a ótica jurídica (aspectos legais); de acordo com as atividades
que desempenham, sob o resultado de benefícios sociais, sob a origem de recursos
financeiros e econômicos, entre outras. Olak e Nascimento (2006) destacam que
existem poucos estudos e estatísticas sobre o Terceiro Setor, e isso causa
dificuldades na busca por respostas mais consistentes sobre o assunto. Mendes
(1999) já havia apontado o problema, quando afirmou que existiam grandes
dificuldades em mensurar os resultados das entidades do Terceiro Setor. Essas
dificuldades já vêm sendo questionadas porque não estão explicitadas em modelos
estatísticos e não fazem parte de documentos oficiais. Podemos analisar um
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exemplo apresentado no último estudo publicado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ocorreu em 2006.
A PEAS - Pesquisa das Entidades de Assistência Social Privadas sem Fins
Lucrativos, realizada em 2006 pelo IBGE, aponta um número de 16.089 entidades
distribuídas pelo território brasileiro. Desse total, distribuído pelas regiões, a Região
Sudeste concentra 51,8% das entidades; seguida da Região Sul, com 22,6%; do
Nordeste, com 14,8%; Centro-Oeste com 7,4% e Norte com 3,4%.
Pelo número de entidades sem fins lucrativos existentes no Brasil, temos
necessidade de maiores estudos sobre uma área que representa uma grande
demanda para a sociedade, em geral. Portanto, podemos contar apenas com
algumas pesquisas sobre as características e a classificação das atividades do
Terceiro Setor.
De acordo com Merege (2005), o Centro de Estudos da Sociedade Civil, da
Johns HopKins University realizou importante estudo, em 1994, por meio do qual
esboçou o primeiro empenho para conceituar e classificar as atividades do Terceiro
Setor. Nesse ano, juntamente com a ONU, produziu o “Projeto Comparativo do Setor
Não Lucrativo da Johns Hopkins University”, sob a coordenação de Lester M.
Salamon e Helmut K. Ancheier. A pesquisa apresenta informações agregadas do
setor nos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália,
Suécia, Hungria e Japão. Os resultados dessa pesquisa foram publicados no
clássico livro “The Emerging Sector – an Overview” (MEREGE, 2005). Essa
pesquisa deu origem a uma classificação utilizada internacionalmente e estabeleceu
que o setor fosse dividido em 12 grandes grupos, divididos em 30 subgrupos e estes
em atividades.
Os níveis de atividade não foram definidos pela ICNPO (International
Classification of Nonprofit Organizations), por considerar grande a diversificação de
atividades. No quadro a seguir, apresentamos os grupos e subgrupos, cuja
classificação é utilizada internacionalmente e servirá para identificar as atividades
das entidades do denominado Terceiro Setor.
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GRUPO 1: CULTURA E RECREAÇÃO
1 100 Cultura e Artes
1 200 Esportes
1 300 Outras Recreações e Clubes Sociais
GRUPO 2: EDUCAÇÃO E PESQUISA
2 100 Ensino Fundamental e Médio
2 200 Educação Superior
2 300 Outras em Educação
2 400 Pesquisa
GRUPO 3: SAÚDE
3 100 Hospitais e Reabilitação
3 200 Casas de Repouso
3 300 Saúde Mental e Intervenção em Crises
3 400 Outros Serviços de Saúde
GRUPO 4: ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL
4 100 Assistência Social
4 200 Emergência e Amparo
4 300 Auxílio à Renda e Sustento
GRUPO 5: MEIO AMBIENTE
5 100 Meio Ambiente
5 200 Proteção à Vida Animal
GRUPO 6: DESENVOLVIMENTO E MORADIA
6 100 Desenvolvimento Econômico, Social e
Comunitário
6 200 Moradia
6 300 Emprego e Treinamento

GRUPO 7: SERVIÇOS LEGAIS DEFESA
DE DIREITOS E ORGANIZAÇÕES
POLÍTICAS
7 100 Organizações Cívicas e de Defesa
dos Direito Civis
7 200 Serviços Legais
7 300 Organizações Políticas
GRUPO 8: INTERMEDIÁRIAS
FILANTRÓPICAS E DE PROMOÇÃO DE
AÇÕES VOLUNTÁRIAS
8 100 Fundações Financiadoras
8 200 Outras Filantrópicas Intermediárias
GRUPO 9: ATIVIDADE INTERNACIONAL
9 100 Atividades Internacionais
GRUPO 10: RELIGIÃO
10 100 Associações e Congregações
religiosas
GRUPO 11: ASSOCIAÇÕES
PROFISIONAIS, DE CLASSE E
SINDICATOS
11 100 Organizações empresariais e
patronais
11 200 Associações profissionais
11 300 Organizações Sindicais
GRUPO 12: NÃO CLASSIFICADO EM
OUTRO GRUPO
12 100 não classificadas anteriormente

QUADRO 2 – Classificação Internacional de Organizações Não Lucrativas
Fonte: SALAMON; ANHEIER, 1999

Essa classificação tem sido adotada em diversos estudos, com o propósito de
gerar dados comparáveis: Salamon e Anhier (1999); Merege (2005) e estudos
produzidos pela Johns Hoppinks University.

1.1.2. Normas e Legislação

Buscamos conhecer o histórico legal das entidades do Terceiro Setor movidas
pelas ações de Filantropia e Assistência Social; pois, com o passar dos tempos, têm
ocorrido muitas mudanças na legislação a elas relativas. Assim, destacamos as
legislações específicas reguladoras, conforme abaixo:
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a) - Constituição de 1988;
b) - Decreto 752/93;
c) - Lei 8.742/93;
d) - Decreto 2536/98;
e) - Decreto 6.308/07;
f)

- Lei 12.101/09;

g) - Decreto 7237/10.

As entidades filantrópicas denominadas sem fins lucrativos e beneficentes de
assistência social têm como característica principal a isenção previdenciária; porém,
para obtenção da respectiva isenção, existe a exigência de certificação e
enquadramento específico para fins de concessão da isenção previdenciária.

a) Constituição Federal

Em 1988, com a Constituição Federal, implantou-se algo que pode ser
considerado um marco para a sociedade brasileira: a Seguridade Social. A seu
respeito, destacamos o artigo 203, que dispõe sobre os objetivos da Assistência
Social, que seria o de prestar assistência a quem dela necessitar, independente de
contribuição social. Mas esse foi apenas o início. Após 1988, a Seguridade Social foi
definitivamente regulamentada pela lei 8.212 (1991), que deu tratamento da
Organização da Seguridade Social e do Plano de Custeio.
A Constituição Federal, também em seu art. 195, parágrafo 7º, contempla a
isenção da Contribuição Previdenciária às “entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências da lei”. Contemplando também em seu art. 150,
inciso VI, alínea C, a vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou
serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.
Art. 195 § 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) 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.
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b) Decreto 752/93: Regulamenta a concessão do Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos
O decreto 752/93, em concordância com o art. 55 da lei 8212/91, foi publicado
em 16 de Fevereiro de 1993 e, permaneceu em vigência até a publicação do decreto
2536/98, o qual traz em seu contexto as principais condições, características e
finalidades de uma instituição com finalidade filantrópica. Tal decreto regulamenta,
em seu art. 1º, as áreas de atuação; enquanto do art. 2º ao 9º regulamenta o
cumprimento das obrigações durante todo o período de sua vigência, assim como as
regras de concessão de certificação.

c) Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei 8.742/93

Em 1993, com a finalidade de regulamentação específica, editou-se a LOASLei Orgânica da Assistência Social - específica da Seguridade Social, lei 8.742/93,
que tem como objetivos:
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, e Política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Art. 2º A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às
políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais.
Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social
aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento
aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na
defesa e garantia de seus direitos.
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d) Decreto 2536/98

O Decreto 2536, de 06 de Abril de 1998, revoga o decreto 752/93 e dispõe
sobre a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se
refere o inciso IV do art. 18 da Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Além das exigências do decreto 752/93, regulamenta novas exigências em relação
aos processos de pedidos de renovação do CEBAS - Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social. A principal alteração ocorreu em relação à
documentação contábil a ser apresentada, bem como passou a exigir auditoria por
auditores independentes registrados na Comissão de Valores Imobiliários – CVM,
conforme art. 4 a 6 do referido decreto.
Art. 4º Para fins do cumprimento do disposto neste Decreto, a pessoa
jurídica deverá apresentar ao CNAS, além do relatório de execução do
plano de trabalho aprovado, pelo menos, as seguintes demonstrações
contábeis e financeiras, relativas aos três últimos exercícios:
I- Balanço Patrimonial;
II- Demonstração do resultado do exercício;
III- Demonstração de mutação do patrimônio;
IV- Demonstrações das origens e aplicações de recursos;
V- Notas explicativas.
Parágrafo único. Nas notas explicativas, deverão estar evidenciados o
resumo das principais práticas contábeis e os critérios de apuração do total
das receitas, das despesas, das gratuidades, das doações, das subvenções
e das aplicações de recursos, bem como da mensuração dos gastos e
despesas relacionados com a atividade assistencial, especialmente
daqueles necessários à comprovação do disposto no inciso VI do art. 3º, e
demonstradas as contribuições previdenciárias devidas como se a entidade
não gozasse da isenção.
Art. 5º O CNAS somente apreciará as demonstrações contábeis e
financeiras, a que se refere o artigo anterior, se tiverem sido devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado junto aos
Conselhos Regionais de Contabilidade.
§ 1º Estão desobrigados da auditagem as entidades que tenham auferido
em cada um dos três exercícios a que se refere o artigo anterior receita
bruta igual ou inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
§ 2º Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na
Comissão de Valores Imobiliários - CVM, quando a receita bruta auferida
em qualquer dos três exercícios referidos no artigo anterior for superior a R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
§ 3º Os valores fixados nos parágrafos anteriores serão atualizados
anualmente pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidades Internas, da
Fundação Getúlio Vargas.
§ 4º O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá determinar que
as entidades referidas no § 1º obedeçam a plano de contas padronizado
segundo critérios por ele definidos.
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Art. 6º Na auditoria, a que se refere o artigo anterior, serão observadas as
normas pertinentes do Conselho Federal de Contabilidade e, em particular,
os princípios fundamentais de contabilidade e as normas de auditoria.

e) Decreto 6.308/07

O Decreto 6.308/07 regulamenta as Entidades e organizações de Assistência
Social de que trata o art. 3º da Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, e define a
natureza das entidades consideradas de Assistência Social, conforme descreve a
seguir:
Art. 1o As entidades e organizações são consideradas de assistência
social quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua
natureza, objetivos, missão e público-alvo, de acordo com as disposições da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de1993.
Parágrafo único. São características essenciais das entidades e
organizações de assistência social:
I - realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na
área da assistência social, na forma deste Decreto;
II - garantir a universalidade do atendimento, independentemente de
contraprestação do usuário; e
III - ter finalidade pública e transparência nas suas ações.

f) Lei 12.101/09 – Nova lei da Filantropia

A lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, apresenta alterações relevantes e
transformadoras para as entidades do Terceiro Setor, sendo que a principal
alteração refere-se às novas competências e à desvinculação do CNAS - Conselho
Nacional de Assistência Social, em relação aos pedidos de certificações. Pois, a
partir da edição da nova lei, os pedidos que, até então, eram solicitados e expedidos
pelo respectivo conselho, passaram a ser de responsabilidade dos ministérios
ligados à atividade principal da organização, conforme determina a lei 12.101/2009.
Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de
renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência social
serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de
assistência social.

A nova lei dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
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Seguridade Social, altera outras leis que, até o momento, regulamentavam a
questão, dentre outras providências.
Suas principais alterações estão pautadas nas seguintes itens:
-

Transferência de responsabilidades aos ministérios correspondentes às
áreas de atuação;

- Regulamentação de novos procedimentos de certificação para cada área;
- Regulamentação de concessão e o cancelamento dos certificados;
- Regulamentação

dos

Recursos

e

Representação

nos

casos

de

indeferimentos;
- Regulamentação da Isenção e seus requisitos;
- Regulamentação das disposições gerais e transitórias;
- Regulamentação das Disposições finais.
A nova legislação traz, de forma clara e objetiva, como citado anteriormente,
em trechos específicos, a exigência quanto ao tipo de informações e relatórios que
deverão compor as Prestações de Contas, elemento no qual, acreditamos, as
entidades deverão se profissionalizar cada vez mais, visando ao atendimento às
exigências impostas pela nova lei. Uma contabilidade estruturada segregada por
centros de Custos, Controles Internos mais eficazes e melhor estruturados será uma
ferramenta fundamental no processo de prestação de contas.

g) Decreto 7237/10

O Decreto 7237/2010, de 20 de julho de 2010, Regulamenta a Lei 12.101, de
27 de novembro de 2009, dispõe sobre o processo de certificação das entidades
beneficentes de assistência social, para obtenção da isenção das contribuições,
para a Seguridade Social e dá outras providências.
A Lei 12.101/2009, regulamentada pelo decreto 7.237/2010, contempla
mudanças na forma de prestação de contas e nos processos de certificação, uma
vez que a importância das informações contábeis passa a ser requisito exigido em
lei, e traz, de forma explícita, a respectiva obrigatoriedade.
Os pedidos de renovação do CEAS - Certificado de Entidade Assistência
Social, denominação atribuída de acordo com a nova Lei da Filantropia, deverão ser
encaminhados aos respectivos ministérios, conforme a área de atuação. Assim,
destaca-se no Decreto 7237/2010:
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Art. 4o Os requerimentos de concessão da certificação e de renovação
deverão ser protocolados junto aos Ministérios da Saúde, da Educação ou
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de atuação
da entidade, acompanhados dos documentos necessários à sua instrução,
nos termos deste Decreto.

Para fins de certificação das Entidades de Educação, as mesmas deverão
instruir seus processos, contendo, além de outros documentos, as demonstrações
contábeis e financeiras auditadas por auditor independente, de acordo com a
legislação aplicável, instituída pelo Decreto 7237/2010.
Art. 29. Os requerimentos de concessão ou de renovação de certificação de
entidades de educação ou com atuação preponderante na área de
educação deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
I- da mantenedora:
a) aqueles previstos no art. 3o; e
b) demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente, na forma da legislação tributária aplicável;
II- da instituição de educação:
a) o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do
sistema de ensino;
b) relação de bolsas de estudo e demais ações assistenciais e programas
de apoio a alunos bolsistas, com identificação precisa dos beneficiários;
c) plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e ações
assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, durante o período
pretendido de vigência da certificação;
d) regimento ou estatuto; e
e) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a
experiência acadêmica e administrativa de cada um.
§1o O requerimento será analisado sob o aspecto contábil e financeiro
e, em relação ao conteúdo do plano de atendimento, será verificado o
cumprimento das metas do PNE, de acordo com as diretrizes e
critérios de prioridade definidos pelo Ministério da Educação. (grifo
nosso)

Para fins de Certificação das Entidades de Assistência Social, os processos
deverão ser instruídos dos documentos elencados no referido Decreto, a saber:
Art. 35. O requerimento de concessão ou renovação de certificado de
entidade beneficente que atue na área da assistência social deverá ser
protocolado, em meio físico ou eletrônico, instruído com os seguintes
documentos:
I- aqueles previstos no art. 3o;
II- comprovante da inscrição a que se refere o inciso II do art. 34;
III-comprovante da inscrição prevista no § 1o do art. 34, quando for o caso; e
IV-declaração do gestor local de que a entidade realiza ações de
assistência social de forma gratuita.
§1o Além dos documentos previstos no caput, as entidades de que trata o §
2o do art. 18 da Lei 12101, de 2009, deverão instruir o requerimento de
certificação com declaração fornecida pelo órgão gestor de assistência
social municipal ou do Distrito Federal que ateste a oferta de atendimento
ao SUAS de acordo com o percentual exigido naquele dispositivo.
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§2oOs requisitos previstos no inciso III e § 1o do art. 34 e os documentos
previstos nos incisos III e IV do caput somente serão exigidos para os
requerimentos de concessão ou renovação de certificação protocolados a
partir de 1o de janeiro de 2011.
§3oOs requerimentos de concessão ou de renovação de certificação
protocolados até a data prevista no § 2o deverão ser instruídos com plano
de atendimento, demonstrativo de resultado do exercício e notas
explicativas referentes ao exercício de 2009, nos quais fique
demonstrado que as ações assistenciais foram realizadas de forma
gratuita, sem prejuízo do disposto no art. 3o. (grifo nosso)

A legislação é clara quanto às exigências das Demonstrações Contábeis,
para fins de Certificação das Entidades de Assistência Social, e deixa evidente a
necessidade das entidades manterem as informações contábeis e atribui à
Contabilidade a importância de sua contribuição nos processos de Certificações, que
se trata de uma Prestação de Contas formal, exigida pelos ministérios, de acordo
com a respectiva área de atuação.

1.1.3. Regulamentação Tributária: Benefícios, Imunidade e Isenções

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estado tem o poder de
impor tributação e traçar competência tributária em sistema compartilhado entre a
União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com cada esfera e
governo. Os tributos são criados por meio de leis que possuem as definições de
regras e incidência, fatos geradores, bases de cálculos, alíquotas e os casos
específicos de isenção.
A algumas atividades da economia podem ser concedidos regimes
tributários especiais, que impliquem em desonerações tributárias,
normalmente
quando
são
consideradas
estratégicas
para
o
desenvolvimento do Estado e da Sociedade. É o caso do terceiro setor, que,
pelo cunho social de suas atividades, precisam ser incentivadas, pois
contemplam a atividade estatal (ARAÚJO, 2005, p. 33).

O mesmo autor explica que “a não tributação das organizações do Terceiro
Setor pode ocorrer de duas formas: por meio de instituto da imunidade e por meio da
isenção”.
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a) Benefícios

De acordo com Conselho (2008, p. 37), as entidades sociais atuam em
benefício da sociedade e possuem função social de grande relevância, pois suas
atividades estão relacionadas diretamente a benefícios para a sociedade em geral.
Reconhece-se, desse modo, que tais entidades desenvolvem papel que é de
responsabilidade estatal, simplesmente pelo fato de o Estado ser inoperante e não
exercer seu papel de forma satisfatória.
Com o objetivo de reconhecer o trabalho dessas entidades, o Poder Público,
com o intuito de incentivar criações de novas associações, fundações e demais
entidades de interesse social e, até mesmo manter as existentes, concede
benefícios para viabilizar a continuidade do trabalho social.
Conforme Conselho (2008, p. 37), os principais benefícios concedidos às
entidades são as isenções ou a imunidade de impostos e contribuições e, também, o
recebimento de recursos públicos por meio de subvenções, termos de parceria,
convênios e contratos. Outra forma de benefício quanto a não tributação está ligada
a terceiros, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas, que pela dedução do Imposto de
Renda, possam contribuir em forma de doações, com entidades sociais, de maneira
direta ou indireta, as doações também podem ser realizadas por meio de fundos
municipais de apoio à sociedade carente.
A lei nº. 12.101/2009, em seu Capítulo I, estabelece:
Art. 1º. A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como
entidade beneficente de assistência social com finalidade de prestação der
serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que
atendam os dispostos nesta lei.

Para que a entidade possa usufruir dos benefícios concedidos pelo poder
público, a mesma deve manter seus registros em conformidade com a legislação
vigente.

49

b) Imunidade

De acordo com Machado (2005, p. 233), “é o obstáculo criado por uma norma
da Constituição que impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre
determinado fato, ou em detrimento de determinada pessoa, ou categoria de
pessoas”. Sobre a imunidade, o Conselho (2008, p. 37-38) descreve:
A imunidade decorre de uma norma Constitucional, que impõe vedações de
diversas naturezas ao Poder Público, no que diz respeito à instituição,
majoração, tratamento desigual, cobrança de tributos, entre outras
limitações.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a seguinte vedação:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI – Instituir impostos sobre:
[...]
c) 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.

Também o Código Tributário Nacional, em seu art. 14, dispõe sobre alguns
requisitos que as entidades deverão atender, cumulativamente, para usufruir das
imunidades:

Não distribuir qualquer parcela de seus patrimônios ou de suas rendas, a
qualquer título;
Aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais;
Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.

De acordo com Conselho (2008, p. 38-39), com a norma citada, fica evidente
que o patrimônio da entidade deverá ser utilizado apenas para a manutenção de
seus objetivos institucionais e no Brasil.
Caso a entidade, em qualquer momento, descumpra a legislação ou a
fiscalização verificar o não cumprimento de qualquer requisito à imunidade, a
imunidade será cassada a partir do momento do descumprimento do requisito legal,
sendo obrigatório o recolhimento dos tributos devidos, a partir da data do
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descumprimento da lei. Os impostos abrangidos pela imunidade são os relativos ao
Patrimônio, Rendas e Serviços das associações, fundações e demais entidades que
se enquadram nas regras acima.
O Brasil é constituído na forma de federação; assim, a cada esfera de
Governo é atribuída a responsabilidade tributária de seu respectivo imposto, sendo
estas esferas de âmbito: Federal, Estadual e Municipal. Apresentamos abaixo, um
quadro dos tributos alcançados pela imunidade de acordo com as competências de
tributar:

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

Imposto sobre a renda de
proventos de qualquer natureza
(IR)

Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias
e
sobre
Prestação de Serviços (ICMS)

Imposto sobre Serviços de
qualquer natureza (ISSQN)

Imposto sobre produtos
industrializados (IPI)

Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)

Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA)

Imposto Territorial Rural (ITR)

Imposto sobre a Transmissão
Causa Mortis ou Doação de
Bens e Direitos (ITCD)

Imposto sobre transmissão
Inter Vivos de Bens Imóveis
(ITBI)

Imposto Sobre a Exportação (IE)
Imposto sobre Importação (II)
Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF)
QUADRO 3 – Impostos por esfera e competências de governo
Fonte: ARAÚJO (2005, p. 35)

As entidades do Terceiro Setor estão imunes do recolhimento dos impostos
acima relacionados. A principal diferença entre a imunidade e a isenção dos
impostos se dá por meio de pagamento do tributo. A imunidade é determinada pela
Constituição Federal e a União, os Estados e o Distrito Federal não podem impor
tributos às entidades. Entretanto, a isenção decorre de lei infraconstitucional, e pode
ou não ser instituída.
Nos municípios, onde não existe previsão em seu Código Tributário Municipal
da imunidade de impostos e tributos, como no caso do IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano, as entidades reconhecidas como beneficente de assistência
social deverão requerer junto ao órgão municipal, com base no art. 150 inciso VI da
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Constituição Federal, o respectivo benefício. Dessa forma, devem comprovar sua
condição de entidade sem fins lucrativos, com os respectivos documentos
comprobatórios de sua qualificação.
A isenção é a inexigibilidade temporária do tributo, conforme previsto em lei,
mesmo com a ocorrência em tese do fato gerador e em tese da obrigação tributária
(CONSELHO, 2008, p. 40). A diferença da isenção para a imunidade é que a
imunidade tem caráter permanente e só pode ser alterada pela Constituição Federal;
enquanto a isenção é temporária, e a lei pode delimitar o prazo de vigência, pois
decorre de lei.
Machado (2005, p. 233) explica isenção como “à exceção feita por lei a regra
jurídica de tributação”.
As isenções podem alcançar todos os tipos de tributo (impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições
especiais). Cada esfera de Governo (federal, estadual e municipal) legisla
sobre a isenção dos tributos de sua competência (CONSELHO, 2008, P.
40).

No mesmo manual do Conselho continua:
[...] se as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de fundação ou
associação não se enquadrarem nas regras da imunidade, deverão procurar
identificar todas as normas referentes às isenções (federal, estadual e
municipal) para obtenção do benefício. Verificando atender aos requisitos,
deverá requerer à autoridade tributária, que não poderá denegar o pedido
diante do pleno enquadramento da entidade nas regras da isenção.

A Constituição Federal, de acordo com o disciplinado no art. 151, II, afirma
que a União não pode instituir isenções sobre tributos de competências dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.

1.2.

Terceiro Setor e Ensino Superior

A principal finalidade das Instituições de Ensino Superior (IES) é oferecer o
ensino.
De acordo com Sampaio (2005, p.100), o mesmo complementa:
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As instituições de Ensino Superior, como qualquer organização, se inserem
em um contexto social, político, econômico e cultural onde sofre
interferências externas, como aumento de competição por recursos para
consecução de seus objetivos e normalizações do poder Público.

A LDB- Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, classifica as entidades em “públicas e privadas”.
Conforme estabelece o INEP- Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais
(2009), as entidades públicas “ são aquelas em que sua criação, manutenção ou
administração é feita pelos poderes públicos federais, estaduais e municipais”.
Nos casos de instituições privadas quem cria, mantém e administra são
pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado e podem ou não ter finalidade
lucrativa.
Nos últimos anos, o segmento de ensino no Brasil tem passado por grandes
alterações, as políticas de inclusão ao ensino superior também têm provocado
alterações significativas, nesse sentido.
O artigo 77, da lei 9.394/96, estabelece que além das entidades públicas,“
somente as instituições privadas, sem fins lucrativos, podem receber recursos de
origem pública para manutenção de suas atividades”. Estabelece ainda que tais
recursos apenas serão repassados às entidades sem fins lucrativos e que não
distribuem resultados e que apliquem excedentes financeiros em educação, que
assegurem a destinação de seu patrimônio à entidade com a mesma personalidade
jurídica, no caso de encerramento de suas atividades e, que prestem contas ao
Poder Público no caso de recebimento de recursos públicos.
Machado Neto (2002, p. 83) ressalta a importância da distinção entre
entidades públicas e privadas:
Tal preocupação se justifica plenamente em razão da existência, no setor
educacional brasileiro, durante muitos anos, de instituições educacionais
supostamente “filantrópicas e sem fins lucrativos”, que se beneficiavam de
diversas isenções de impostos e permitiam, na realidade, o enriquecimento
à custa dos cofres públicos, de inúmeros grupos privados.

1.2.1. Instituições de Ensino Superior no Brasil

No Brasil, o início do ensino superior se deu em 1808, com a chegada da
família real portuguesa ao país. Contudo, a iniciativa privada e a “expansão” do
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ensino superior somente aconteceram muito tempo depois com a Constituição da
República de 1891, que descentralizou a oferta de ensino superior e permitiu que os
governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus próprios estabelecimentos.
Finger (1997, p. 15) define as duas origens das instituições privadas no país:
As instituições privadas, no Brasil, têm, tradicionalmente, duas origens. Ou
são ligadas à Igreja ou pertencem a uma família que, a partir de uma escola
primária ou secundária, acrescentaram cursos superiores. Nos dois casos o
papel das administrações depende de situações muito específicas dentro
das Ordens religiosas, Igrejas ou das famílias.

A primeira universidade brasileira foi criada em 1920, mas somente a partir de
1931, que as entidades sofreram algumas alterações, foram implantadas as
atividades de pesquisa, onde obtiveram maior autonomia administrativa pedagógica.
Sampaio (2005, p. 23) nos lembra que na “década de 30 a Universidade de
São Paulo pode ser considerada como uma das matrizes do ensino superior no
Brasil.”
Em 1933, as primeiras estatísticas sobre a educação, apontavam 64,4% de
instituições privadas, com permanência praticamente inalterada até meados de
1960. As demandas não atendidas

pelo estado deram

espaço às instituições

privadas.
Em meados da década de 1960, ocorreu uma evolução na legislação do
ensino superior no Brasil, onde deu origem e aprovação das primeiras leis de
diretrizes e bases da educação.
De 1960 aos dias atuais, ocorreram mudanças significativas no ensino
superior brasileiro, tais como titulação dos docentes, institucionalização da pesquisa
e da produção intelectual, qualidade da formação oferecida, diversidade da oferta de
cursos,dentre outros.

1.2.2. Forma Jurídica das IES no Brasil

A forma jurídica das instituições de ensino superior está prevista na lei 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, denominada LDB – Lei das diretrizes e bases da
educação nacional, em seu artigo 19, define uma classificação das instituições de
ensino com as seguintes categorias administrativas:
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I – públicas, assim entendidas as criadas e incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público;
II – privadas, assim entendidas e administradas por pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado;
As instituições privadas, de acordo com o art. 20 da mesma lei se enquadram
nas seguintes categorias;
I – particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas
educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade;
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Com relação à regulamentação do Sistema Federal de Ensino, de acordo com
o Decreto 2.306, de 19 de agosto de 1997, estabelece:
Art. 1º. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições
de ensino superior, previstas no inciso II, do art. 19, da Lei nº. 9.394, de 20
de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em
direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como
fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

A legislação apresenta a existência de diversas formas jurídicas, que poderão
ser adotadas pelas instituições, porém, nosso estudo é com base nas instituições
prescritas nos incisos II,III e IV do art. 20 da lei nº. 9.394, portadoras do CEASCertificado de Entidades de Assistência Social.
Apresentamos, abaixo, informações obtidas no site do INEP- Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Senso da
Educação Superior 2008/2009, quanto ao número de instituições de educação no
Brasil e Estado de São Paulo por categoria.
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São 2.252 Instituições de ensino superior no Brasil, sendo que desse número,
apenas 437 são consideradas Comunitárias, confessionais e Filantrópicas,
representando 20,3% do total geral.
TABELA 2 – Número de Instituições de Educação Superior no Brasil
Categoria
Brasil
Pública
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Particular
Comun/Confes/Filant
Fonte: MEC/INEP/DEED

Total Geral Capital
Interior
2.252
811
1.441
236
82
154
93
54
39
82
28
54
61
.
61
2.016
729
1.287
1.579
575
1.004
437
154
283

A tabela abaixo complementa as informações das instituições de ensino
superior no Estado de São Paulo e apresenta um total de 537 instituições, sendo
que apenas 90 são consideradas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas, o que
representa 17% do total geral no Estado de São Paulo.
TABELA 3 – Número de Instituições de Educação Superior no Estado São
Paulo
São Paulo
Pública
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Particular
Comum/Confes/Filant
Fonte: MEC/INEP/DEED

537
52
5
23
24
485
395
90

146
6
2
4
.
140
110
30

391
46
3
19
24
345
285
60

56

CAPÍTULO II

2. A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1.

Prestações de Contas, Sistema Contábil e Transparência

Neste capítulo, são considerados os aspectos das principais prestações de
contas, a importância da contabilidade e a transparência nas entidades do Terceiro
Setor.

2.1.1. Prestações de Contas

O processo de prestação de Contas é considerado de grande importância nas
entidades do Terceiro Setor, pois permite a fruição de direitos e deveres, sendo
considerado um instrumento de transparência. Assim, a Contabilidade contribui na
geração de informações e detém instrumentos que auxiliam o processo, facilitam o
entendimento das ações para a sociedade, investidores sociais e órgãos públicos
certificadores.
Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas entidades do Terceiro
Setor, no processo de prestações de contas, a contabilidade desempenha papel
fundamental na busca de soluções para as dificuldades enfrentadas por esse setor.
A Contabilidade deve exercer papel principal no processo de Accountability,
as informações geradas devem proporcionar transparência quanto aos valores
recebidos pelas entidades, bem como a destinação desses valores. Conforme Bettiol
Júnior (2005, p. 16):
[...] O benefício obtido pelos indivíduos por meio dos serviços prestados por
essas entidades [...] chamam cada vez mais a atenção dos doadores de
recursos e da sociedade [...] Portanto, elaborar demonstrações contábeis
que possam colaborar para satisfazer essas necessidades torna-se
indispensável.

Nas prestações de contas, o recebimento de recursos e suas aplicações, bem
como os resultados alcançados pelas entidades do Terceiro Setor, como esclarece
Cruz (2002, [s.p.]), “Deve mostrar claramente para os doadores e para a sociedade
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não apenas de onde vieram os recursos, mas também, como o dinheiro foi aplicado,
qual o benefício social gerado e que práticas podem ser multiplicadas”.
As prestações de Contas obedecem existências de leis e regras impostas
pelos órgãos certificadores com a missão de supervisionar o cumprimento das
obrigações. A iniciativa de prestar contas por uma entidade sem fins lucrativos pode
ser entendida como um ato de demonstrar que cumpriu seu papel, ou seja, atendeu
ao objetivo a que se propôs, com a aplicação e destinação adequada de seus
recursos financeiros; tais ações são sustentadas por meio de Relatórios Contábeis,
que fornece informações para confrontação das Receitas e Despesas; que oferece
transparência ao atendimento das exigências legais, morais e à legislação contábil.
Entende-se por prestação de contas a justificativa do cumprimento de suas
responsabilidades perante a sociedade, em todos os âmbitos: federal, estadual,
municipal. Assim, ela pode ser vista de forma mais ampla, não apenas como uma
simples demonstração financeira das origens e aplicações de seus recursos.
A prestação de contas pode ser considerada um conjunto de elementos,
informações e documentos colocados à disposição do público interessado pela
administração das entidades. Dessa forma, permite a análise e avaliação das contas
e do próprio modelo de gestão das mesmas. Entendemos ser a prestação de contas
um fator importante para garantir a continuidade dos trabalhos de assistência social,
projetos sociais desenvolvidos pelas entidades, bem como ferramenta na captação
de novos recursos e mobilização para novos investidores sociais; pois, uma vez que
nas entidades sem fins lucrativos os recursos são escassos, por essa razão, eles
devem ser bem administrados e alocados para alcançar os resultados esperados.
Uma maneira mais adequada de prestação de contas é aquela elaborada de
modo que permita a comparabilidade dos resultados com outros períodos e com
outras entidades similares, e possibilita avaliações em vários aspectos da entidade.
Tal demonstração pode ser apresentada por período de referência, a exemplo do
Balanço Social praticado por muitas entidades e que se constitui em ferramenta de
extrema importância para a sociedade, sendo o mesmo considerado uma forma de
prestação de contas.
A função principal da prestação de contas é demonstrar com clareza todas as
ações da entidade para o público interessado por essas informações, de forma que
tal informação seja disponibilizada a todos os Stakeholders. De acordo com Casas e
Lloyd (2006, p. 104), uma prestação de contas eficaz deve pautar-se em um
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tratamento equitativo, proporcionando a mesma situação de importância entre todos
os interessados, sejam as entidades pares, os parceiros conveniados, financiadores,
doadores, os governos e membros da comunidade, que permite a valorização de
cada um por suas ações, comprometimento e envolvimento com os sucessos ou
possíveis fracassos da entidade, tendo como objetivo a manutenção da sua licitude,
eficácia e boa reputação.
As ações desenvolvidas no Terceiro Setor, segundo Toro (1997, p. 105), são
intervenções sociais que procuram transformar os modos de pensar, atuar ou sentir.
É por meio dessas mudanças que se estabelece o que se chama de uma
“pedagogia social”, ou seja, de acordo com cada intervenção, novas culturas são
desenvolvidas.
Jordan (2005, p. 106), em sua publicação da Global Public Institute, faz
considerações sobre duas categorias que devem compor a prestações de contas.
Primeiro, destacam-se os atores que pedem, exigem e solicitam formalmente e
ordenam a prestação de contas, assim como parceiros, doadores, além do governo,
quando ele é o financiador, aplicado às organizações sociais. Em segundo lugar,
não podemos esquecer aqueles que não ordenam, mas com quem se tem uma
dívida, uma obrigação ideológica: são os que estão na base das organizações, os
doadores casuais, o beneficiado, a comunidade local e a sociedade como um todo,
por se tratar, de certa forma, de um serviço público. Os primeiros analisam a
efetividade da aplicação dos recursos e sua legalidade, já os segundos, as
populações abrangidas, doadores eventuais e voluntários, possibilitando a
legitimação da entidade e a atribuição de um alto grau de confiabilidade e o
desenvolvimento de sua divulgação e comunicação com o público.
Caracteriza-se a Prestação de Contas como uma das principais formas de
demonstrar o respeito ao público. Assim, permite-se à entidade apresentar o que
realmente fez, os impactos produzidos e os resultados em relação aos interesses da
sociedade como um todo. Essa seria a forma encontrada para demonstrar quem faz
seu trabalho de maneira séria. Dessa forma, podemos separar o “joio do trigo” e
identificarmos quem são os que beneficiam a sociedade com seu trabalho e separálos dos outros que estão na contramão desse processo.
Avaliar o desempenho das contas de uma entidade não é tarefa fácil. Nas
empresas, com finalidade lucrativa, podemos medir seu desempenho por meio do
lucro, e nos últimos tempos, ponderando os conceitos de sustentabilidade. Então,
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identificamos uma grande dificuldade em medir o desempenho das entidades sem
fins lucrativos, pois, se por um lado a questão eficiência financeira é importante, por
outro, o resultado social pode ser mais relevante.
Drucher (1994, p. 107) ensina que “as instituições sem fins lucrativos tendem
a não dar prioridade ao desempenho e aos resultados. Contudo, eles são muito
importantes, e mais difíceis de medir e controlar na instituição sem fins lucrativos do
que na empresa”. Ainda segundo Drucher (1994, p. 108),
Na instituição sem fins lucrativos, o desempenho precisa ser
planejado. E isso começa com a missão, sem a qual o desempenho é
impossível, uma vez que ela define quais são os resultados em cada
instituição. A pergunta é: Quais são os nossos públicos e quais são os
resultados para cada um deles?

Em nosso país, a experiência mostra que o Terceiro Setor está longe de
medir seus resultados, por meio de indicadores de desempenho relacionados ao
resultado de seu trabalho social. Os resultados são medidos de forma prática,
visando os resultados econômico-financeiros; ou seja, à arrecadação de suas
receitas, sabendo-se onde foram aplicados, quais documentos podem ser utilizados
como comprovação de tais gastos, movimentações de recursos por meio de bancos
e, esporadicamente, uma confrontação entre valores orçados na aprovação e os
realizados durante o período de execução.
No Brasil, as prestações de contas configuram-se em um processo
burocrático e, após análise dos procedimentos atuais, podemos identificar que
prestamos contas de várias formas, nem sempre à sociedade, mas aos órgãos
reguladores, certificadores e tributários. Nas entidades do Terceiro Setor,
identificamos atualmente os principais grupos de obrigatoriedade de prestação de
contas:
Administração Interna – Prestação de Contas, interna, aos mantenedores,
associados e ao Conselho fiscal da instituição;
Parceiros e Investidores Sociais (públicos e privados), para cada
obtenção de recursos, está embutida a obrigatoriedade da prestação de contas,
quanto aos recursos recebidos para finalidade do cumprimento e execução de cada
convênio ou projeto social;
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Órgãos Reguladores – Com a finalidade de obtenção de certificações, a
entidade tem obrigação em prestação de contas periódicas para obtenção do
benefício obtido (imunidade, isenção, etc.);
Órgãos Tributários – As entidades sem fins lucrativos, mesmo sendo
imunes e isentas, estão sujeitas a uma série de obrigações acessórias, sendo
também tais obrigações consideradas como prestações de contas;
Órgãos Fiscalizadores – Receita Federal do Brasil, Receita Estadual,
Receita, Receita Municipal, Tribunais de Contas, Previdência Social; Ministério da
Justiça, Secretaria Nacional da Justiça, Conselhos Municipais e Ministério Público
Federal, em caso de Fundações.
As prestações de contas aos órgãos reguladores e certificadores, foco
principal do presente trabalho, são realizadas por meio de relatórios e
procedimentos detalhados, com a finalidade de obtenção das certificações e, muitas
vezes, sem obter êxito nos respectivos pedidos.
Um grande número de entidades sem fins lucrativos tem seus processos de
certificações indeferidos, mesmo fazendo suas prestações de contas dentro dos
prazos previstos em legislação. Surge, então, a questão: o que, na realidade,
acontece? As informações na maioria das vezes não são claras, ou seja, as
entidades não conseguem elaborar as prestações de contas com uma linguagem
profissional e adequada, assim não comprovam as gratuidades e ações sociais
realizadas. A principal função da Contabilidade, nesse processo, é fornecer
informações para a melhoria das prestações de contas.
Para composição do processo de prestação de contas, podemos considerar
alguns itens necessários para comprovação do seu papel principal na assistência
social:
Demonstrações Contábeis; analíticas e de forma segregada;
Relatório de Atividades detalhadas, contendo os tipos de ações e
relatórios de Custos analíticos, confrontando com as Demonstrações Contábeis; tal
relatório deve estar em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado;
Cópias de documentos formais da entidade como: Estatutos, Atas e
demais documentos;
Certidões
fiscalizadores;

de

Regularidade

emitidas

pelos

órgãos

tributários

e
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Informações Sociais – como: Balanço Social, demonstrativos e relatórios
elaborados por assistentes sociais que desenvolvem trabalho de acompanhamento
de todas as ações sociais e dos Projetos Sociais desenvolvidos pela entidade;
Plano de Atendimento ao público carente;
Declaração de inscrição nos Ministérios da Saúde, da Educação ou do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de atuação da
entidade.
A análise das prestações de contas deve levar em consideração fatores como
a eficácia e que, segundo Tenório (2001, p. 19), “é fazer o que deve ser feito, isto é,
cumprir o objetivo determinado”.

2.1.2. Sistema Contábil e Prestação de Contas

Neste item discutiremos a informação contábil como fator principal para o
processo de melhoria das prestações de contas, com a finalidade de contribuir para
o setor na profissionalização e racionalização de trabalho para as entidades, com o
intuito de apresentar um roteiro de prestação de contas, que se aproxima de dois
modelos já existentes que exploram as informações contábeis de forma adequada.
O SICAP – Sistema de Prestação de Contas das Fundações;
DIPJ – Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Atualmente, os dois modelos contêm informações consideradas relevantes
nas prestações de contas, sendo que estas são pautadas em informações extraídas
dos

demonstrativos

contábeis,

que

servirão

como

direcionadoras

para

o

desenvolvimento de uma proposta de um modelo que unificaria as prestações aos
órgãos abaixo:
MEC - para as Instituições de Ensino – atualmente, após a
descentralização dos processos pelo CNAS - Conselho Nacional de Assistência
Social:
RFB-MPAS- Relatório de Atividades;
Conselho Municipal;
Secretaria Nacional da Justiça;
Ministério da Justiça;
Demais órgãos.
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Nesse Contexto, a Contabilidade apresenta-se como um conjunto de
informações, elementos e documentos que as entidades colocam à disposição dos
órgãos certificadores e de toda a sociedade, permitindo aos interessados a
realização de análises de acordo com suas competências.
A contabilidade, por conter os elementos necessários, que denominamos
“informação”, pode ser entendida como elemento-base das prestações de contas.
De acordo com Iudícibus (2009, p. 1),
Nosso ponto de vista repousa na construção de um “arquivo básico de
informação contábil” que possa ser utilizado de forma flexível, por vários
usuários, cada um com ênfases diferentes neste ou naquele princípio de
avaliação, porém extraídos todos os informes do arquivo básico, ou “database” estabelecido pela contabilidade.

De acordo com Iudícibus (2009, p. 33),
O objetivo da Contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de
fornecer informação estruturada de natureza econômica, financeira,
subsidiariamente, física, de produtividade social, aos usuários internos e
externos à entidade objeto da contabilidade.
[...] Examinamos melhor essa definição: informação estruturada significa
que a Contabilidade não fornece as informações de forma dispersa, e
apenas seguindo as solicitações imediatas dos interessados; mas, sim, que
o faz de maneira estruturada, dentro de um esquema de planejamento
contábil em que um sistema de informação é desenhado, colocado em
funcionamento e periodicamente revisto, tendo em vista parâmetros
próprios.

Podemos afirmar que por meio das Demonstrações Contábeis as prestações
de contas caracterizam-se como um instrumento que dá transparência, fator
importante para garantir a sobrevivência das entidades, a continuidade e
manutenção de ações sociais, manutenção de isenções de contribuições e
impostos, garantindo também a captação de recursos com maior facilidade.
Cabe às entidades prestar contas aos órgãos certificadores e reguladores,
por meio de relatórios e procedimentos diversos, que estas devem cumprir em
função da legislação, para atendimento aos requisitos de diversos públicos;
apresentando, assim, duas formas de Prestações de Contas:
As Prestações de Contas a Órgãos Certificadores devem ser instruídas de
informações e documentos contábeis, que comprovem todas as operações das
entidades, conforme regulamentação específica e, devem apresentar os seguintes
itens:
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Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstrativos de
Resultados, DMPL, DFC, DVA, Notas Explicativas e Relatório da administração,
Parecer de Auditoria Independente;
Relatório de Atividades e Planos de trabalhos específicos;
Cópias e documentos da entidade;
Balanço Social;
Informações e Comprovações de aplicação de Gratuidades e
Demais documentos pertinentes da instituição, que evidenciam a
aplicação dos recursos em gratuidades, de forma adequada dentro das
regulamentações específicas de maneira segregada;
Comprovação de inscrição aos Ministérios da Saúde, da Educação ou do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área de atuação da
entidade.
Prestações de contas específicas – Entende-se aquela em atendimento a
um projeto específico, uma ação social realizada na comunidade local, ou a órgãos
financiadores ou investidores sociais ou empresas do setor privado.
Ao encontro de tais necessidades, em 27 de dezembro de 2009, foi publicada
a Lei 12.1010/2009, que altera e modifica a legislação das entidades beneficentes
de Assistência Social, trazendo as exigências legais a um patamar da realidade
brasileira, da mesma forma que os decretos 7.237/2010 e 7300/2010 regulamentam
a respectiva lei traz exigências quanto à apresentação das informações nas
respectivas prestações e nos processos de renovações de certificações.
Nesse sentido, todas as entidades passam a ter a responsabilidade de uma
profissionalização quando adotam uma Contabilidade pautada em Controles
Internos capazes de registrar e armazenar dados para geração de relatórios
gerenciais

claros

e

objetivos,

que

possibilitem

a

confrontação

com

as

demonstrações contábeis, para Prestações de Contas consistentes. Para evidenciar
a necessidade da Contabilidade nas prestações de contas, podemos citar alguns
trechos da regulamentação que evidenciam tal necessidade:
Decreto nº. 7.237, de 20 de julho de 2010: 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, para obtenção da isenção das
contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
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Em seus artigos 3º, 11 e 29, que se referem às instituições de ensino, deixa
claro as novas regras e exigências e destaca a importância da Contabilidade e seus
demonstrativos conforme descrito abaixo
Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade
beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento,
o cumprimento do disposto neste Capítulo e nos Capítulos II, III e IV deste
Título, isolada ou cumulativamente, conforme sua área de atuação, e que
apresente os seguintes documentos:
I - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório
de representação legal, quando for o caso;
III - cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 3o da Lei no 12.101, de 2009; e
IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao
requerimento, destacando informações sobre o público atendido e os
recursos envolvidos.
§ 1o Será certificada, na forma deste Decreto, a entidade legalmente
constituída e em funcionamento regular há, pelo menos, doze meses,
imediatamente anteriores à apresentação do requerimento.
§ 2o Em caso de necessidade local atestada pelo gestor do respectivo
sistema, o período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este
artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio
de convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde SUS ou com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
§ 3o As ações previstas nos Capítulos II, III e IV deste Título poderão ser
executadas por meio de parcerias entre entidades privadas, sem fins
lucrativos, que atuem nas áreas previstas no art. 1o, firmadas mediante
ajustes
ou
instrumentos
de
colaboração,
que
prevejam
a
corresponsabilidade das partes na prestação dos serviços em conformidade
com a Lei no 12.101, de 2009, e disponham sobre:
I - a transferência de recursos, se for o caso;
II - as ações a serem executadas;
III - as responsabilidades e obrigações das partes;
IV - seus beneficiários; e
V - forma e assiduidade da prestação de contas.
4o Os recursos utilizados nos ajustes ou instrumentos de colaboração
previstos no § 3o deverão ser individualizados e segregados nas
demonstrações contábeis das entidades envolvidas, de acordo com as
normas do Conselho Federal de Contabilidade para entidades sem fins
lucrativos.
[...]
Art. 11. A entidade de que trata esta Seção deverá manter escrituração
contábil segregada por área de atuação, de modo a evidenciar o seu
patrimônio, as suas receitas, os custos e as despesas de cada área de
atuação.
§ 1o A escrituração deve obedecer às normas do Conselho Federal de
Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.
§ 2o 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.
§ 3o A entidade cuja receita bruta anual for superior ao limite máximo
estabelecido no inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14
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de dezembro 2006, deverá submeter sua escrituração a auditoria
independente, realizada por instituição credenciada no Conselho
Regional de Contabilidade.
§ 4o Na apuração da receita bruta anual, para fins do § 3o, também serão
computadas as doações e as subvenções recebidas ao longo do exercício,
em todas as atividades realizadas.
[...]
Art. 29. Os requerimentos de concessão ou de renovação de
certificação de entidades de educação ou com atuação preponderante
na área de educação deverão ser instruídos com os seguintes
documentos:
I - da mantenedora:
a) aqueles previstos no art. 3o; e
b) demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente, na forma da legislação tributária aplicável;
II - da instituição de educação:
a) o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do
sistema de ensino;
b) relação de bolsas de estudo e demais ações assistenciais e
programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação precisa dos
beneficiários;
c) plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e ações
assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, durante o período
pretendido de vigência da certificação;
d) regimento ou estatuto; e
e) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a
experiência acadêmica e administrativa de cada um.
[...]
§ 1o O requerimento será analisado sob o aspecto contábil e financeiro
e, em relação ao conteúdo do plano de atendimento, será verificado o
cumprimento das metas do PNE, de acordo com as diretrizes e
critérios de prioridade definidos pelo Ministério da Educação.
§ 2o O requerimento de renovação de certificação deverá ser acompanhado
de relatório de atendimento às metas definidas no plano de atendimento
precedente.
§ 3o A identificação dos beneficiários, referida na alínea "b" do inciso II
somente será exigida a partir do relatório de atividades desenvolvidas
no exercício de 2010. (grifo nosso)

2.1.3. Transparência

O significado de transparente, de acordo com o dicionário Aurélio, é: tornar
claro, visível, perceptível o sentido ou motivo, que muitas vezes não é. Desse modo,
com relação às entidades, nota-se que elas têm claros seus objetivos,
funcionamento e resultados para seus dirigentes e para as pessoas beneficiárias
dos serviços e projetos. Entretanto, a sociedade não tem conhecimento de suas
ações, por falta de divulgação dos resultados dos serviços prestados e sua
relevância.
Nas entidades do Terceiro Setor, a transparência é fator determinante da sua
sobrevivência, é preciso que essas entidades prestem contas, divulguem as
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informações com clareza e objetividade, evidenciem seus atos aos investidores
sociais. De acordo com Glaeser (apud MILANI FILHO, 2004, p. 9),
[...] a transparência e a prestação de contas tornaram-se elementos
essenciais para contribuir com a própria sobrevivência das entidades, uma
vez que estão inseridas num ambiente competitivo por recursos financeiros
e não financeiros e aquelas que melhor atenderem às necessidades dos
doadores por informações, terão maior probabilidade de captação desses
recursos.

A

transparência

está

ligada

à

prestação

de

Contas,

denominada

accountability que, de acordo com Nakagawa (1993, p. 17), forma uma grande
cadeia de accountability, sendo que esse termo é definido como sendo: “[...] a
obrigação de se prestar contas dos resultados obtidos, em função das
responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder”. Nas entidades do
Terceiro Setor, a cadeia de accountability ocorre a partir da responsabilidade
atribuída à administração das entidades em receber recursos e doações da
sociedade e ter a responsabilidade de gerir adequadamente esses recursos. Os
respectivos recursos geram resultados a toda sociedade, surgindo a necessidade
dos gestores prestarem contas dos resultados obtidos, decorrentes da utilização dos
recursos recebidos por meio de doações.
Segundo a professora Rosa Maria Fischer, citada por Costa (2004): “A
maioria das entidades filantrópicas trabalha com recursos públicos e doações.
Nesse caso, a transparência é ponto-chave”, ou ainda, como conclui Falconer (1999,
p. 131): “Para atingir sucesso e, simultaneamente, maximizar o benefício social de
sua atuação, as organizações devem, obrigatoriamente, prestar contas a alguém”.
O grande desafio para as entidades do Terceiro Setor é a Prestação de
Contas efetiva e transparente, uma vez que a credibilidade e a confiabilidade são
disputadas em qualquer área de atuação. Trata-se de um princípio adotado nas
práticas de mercado, que, atualmente, aplica-se às entidades do Terceiro Setor
como uma premissa básica a ser cumprida em busca da credibilidade, face aos
beneficiários.
Consideramos, para fins de transparência, a contabilidade como ferramenta
fundamental no processo de geração de informações, principalmente por meio da
demonstração do resultado, pois se torna cada vez mais necessário evidenciar
resultados, benefícios e custos. A contabilidade tem como finalidade principal a
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geração de informações, para diversas finalidades e públicos, sendo que nas EBAS
uma das principais funções é subsidiar as prestações de contas, produzir relatórios,
demonstrativos que possibilitem a visualização com clareza e os resultados
financeiros das entidades, de forma ampla e, em projetos específicos. A
contabilidade oferece diversas formas de apresentação de resultados: sintético,
analítico, por Centros de Custos e de forma segregada a cada tipo de atividade
realizada, fornecendo todos os elementos para que a transparência seja praticada.

2.1.4. Órgãos Reguladores – Competências

Neste tópico, serão apresentados os órgãos aos quais as entidades do
Terceiro Setor, no Brasil, têm obrigatoriedade de prestação de contas, conforme
determina a legislação, com a finalidade de garantir as certificações, manutenção de
títulos, transparência e cumprimento de outras obrigações necessárias à
continuidade de sua prestação de serviços.
As informações abaixo estão relacionadas às prestações de contas para o
ano de 2011, das entidades que prestam serviços nas áreas de Educação, Saúde e
Social. Atualmente, com a finalidade de atendimento à nova lei da Filantropia (Lei
12.101/2009 e Decreto 7.237/2010), os prazos a serem cumpridos são os seguintes:
1) Até 20/01/2011: Prazo limite para complementação da documentação
para os processos de renovação do CEBAS (triênio 2008/2007/2006) para entidades
que encaminharam a renovação até 29/11/2009 (Decreto no. 7.300/10);
2) Até 08/02: Data limite para recadastramento no Ministério da Saúde,
sendo preponderante área de saúde ou não (Portaria MS 3.355/10);
3) Até 01/03: Data limite para IES que aderiram ao Prouni, para envio ao
MEC do relatório de atividades e gastos em assistência social (Decreto no.
5.493/05);
4) Até 30/04: Relatório Circunstanciado do Ministério da Justiça;
5) Até 05/05: Data limite para que as Entidades de Saúde tenham
formalizados seus convênios e/ou contratualizações com o SUS (Portaria MS
1.034/10);
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6) Até 16/05: Data limite para recadastramento nos conselhos Municipais de
Assistência Social, se a Entidade realiza Projetos Sociais ou possui como área
preponderante a Assistência Social (Resolução CNAS 16/10);
7) Até 30/06: SICAP – Prestação de Contas ao Ministério Público Curadorias
de Fundações (Para Fundações) – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas;
8) Até 30/06: DIPJ – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
As entidades da área de Educação devem fazer o recadastramento no site,
mas ainda não possui prazo. O PA (Plano de Atendimento), que deverá ser entregue
anualmente, não possui modelo, pois será disponibilizado via site e ainda não estava
disponível no momento da realização desta pesquisa (início de 2011).
Desse modo, chamamos a atenção para a necessidade de se estar sempre
atento aos prazos dos Conselhos Municipais (Assistência Social, Idoso, Criança e
Adolescente e outros), os quais devem ser verificados em cada Município ou Distrito
Federal, de acordo com a Audisa Auditores, empresa especializada em auditoria.
Além dos prazos mencionados acima, existem prazos diferenciados para
outras atividades que estão relacionadas a entidades do Terceiro Setor, que não
estão enquadradas como Entidades Beneficentes de Assistência Social, tais como
OCIPS, OSs e outras modalidades de entidades.
Com a alteração na legislação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social abrangidas pela nova lei da Filantropia, Lei 12.101/2009, que altera órgãos
reguladores e certificadores, que anteriormente era o CNAS-Conselho Nacional de
Assistência

Social

e,

atualmente,

são

os

ministérios

específicos.

Assim,

apresentamos inicialmente o Rol de Prestação de Contas obrigatórias, conforme sua
determinação.

2.1.5. Principais Prestações de Contas

a) Prestação de Contas ao Ministério da Educação MEC, Ministério da
Saúde, Ministério da Assistência Social e Combate à Fome

As prestações de contas, que eram concentradas no CNAS - Conselho
Nacional de Assistência Social, com a publicação da lei 12.101/2009, foram
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descentralizadas, passando a ser responsáveis pelas respectivas prestações de
contas, para fins de certificação dos ministérios correspondentes às áreas de
atuação de sua atividade preponderante. De acordo com a Lei 12.101/2009, a
responsabilidade pelas certificações foi atribuída aos ministérios

Seção IV
Da Concessão e do Cancelamento
[...]
Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de
renovação dos certificados das entidades beneficentes de
assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes
Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às
entidades de assistência social.

As respectivas prestações de contas devem ser apresentadas, a cada três
anos, ao ministério de sua atividade preponderante, devidamente instruídas dos
documentos exigidos, na respectiva lei 12.101/2009:
Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstrativos de
Resultados, DMPL, DFC, DVA, Notas Explicativas e Relatório da administração,
Parecer de Auditoria Independente;
Relatório de Atividades e Planos de trabalhos específicos;
Cópias e documentos da entidade;
Balanço Social;
Informações e Comprovações de aplicação de Gratuidades e;
Demais documentos pertinentes à instituição, que evidenciam a aplicação
dos recursos de forma adequada, dentro das regulamentações específicas de
maneira segregada.

b) Relatório de atividades e Gastos em Assistência Social – IESInstituições de Ensino Superior que aderiram ao PROUNI – Decreto no.
5.493/05
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As IES - Instituições de Ensino Superior que aderiram ao PROUNI- Programa
Universidade Para Todos- deverá apresentar junto ao MEC (Ministério da Educação)
relatório de atividades e gastos em assistência social.
O respectivo relatório deverá estar instruído de relatório de Bolsas de Estudos
com os seguintes detalhamentos:
Nome, CPF, RG, endereço do beneficiário da Bolsa;
Período de Concessão de Benefício;
% de gratuidade: 50% ou 100% ;
Valor do Benefício (Bolsa de Estudos).

c) Ministério da Justiça – Relatório Circunstanciado do Ministério da
Justiça

A entidade, que possui o título de Declaração de Utilidade Pública Federal,
deverá, anualmente, realizar sua prestação de Contas ao Ministério da Justiça, por
meio do Cadastro Nacional de Entidades (CNE), sendo o prazo até 30 de Abril de
cada ano e deverá ser instruída de alguns documentos.
Em primeiro lugar, envia-se a Prestação de Contas realizada através de um
programa de prestação de contas eletrônica, pelo site www.mj.gov.br/cnes, onde,
por meio de uma senha, é feito o acesso e são prestadas todas as informações.
Após a entrega eletrônica, a entidade envia o relatório de prestação de contas
impresso e instruído de documentação exigida. A certidão de regularidade é emitida
pelo site, após análise dos dados pela Secretaria Nacional de Justiça.
A Entidade que não realiza a Prestação de Contas não tem seu título
cancelado; porém, fica em situação irregular, perante o Ministério da Justiça, e não
obtém sua Certidão, para fins de apresentação aos demais órgãos,que podem exigir
sua apresentação para comprovar regularidade.
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CAPITULO III

3. CONTABILIDADE APLICADA ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Neste capítulo, serão considerados os aspectos da Contabilidade aplicada às
entidades do Terceiro Setor, Relatórios e Demonstrações Contábeis.

3.1.

A Contabilidade e as Demonstrações Contábeis das ETS

O foco principal do trabalho é considerar a Contabilidade como forma de
contribuição às entidades do Terceiro Setor, com a finalidade de melhoria nas
prestações de Contas. Nesse contexto, abordaremos sua função nas entidades
sociais e os benefícios que pode trazer, quando escriturada de forma correta,
adequada e de acordo com os princípios contábeis e normas específicas que regem
a contabilidade das instituições sem finalidades lucrativas.
As entidades do Terceiro Setor necessitam de gestores com visão gerencial
e, que utilizem a Contabilidade como ferramenta de gestão, o que na visão geral dos
gestores, a contabilidade apenas cumpre um papel legal.
Com as exigências dos órgãos certificadores, a contabilidade exerce,
atualmente, nas entidades sem fins lucrativos, papel fundamental nas prestações de
contas. Estas exigem uma contabilidade detalhada, demonstrações contábeis que
atendam às normas contábeis vigentes, bem como uma legislação específica das
entidades sem fins lucrativos.
A lei 12.101/2009 traz regulamentações específicas quanto à forma de
contabilização e apresentação dos relatórios e demonstrações contábeis das
entidades sem fins lucrativos, quanto das Receitas, Despesas, Custos, Gratuidades.
O desenvolvimento deste trabalho tem como proposta um roteiro de
prestações de contas pautado nas informações contábeis.
Serão consideradas fonte de pesquisa auxiliar de informações e orientações
as informações contidas no Manual de procedimentos contábeis para fundações e
entidades de interesse social elaborado em 2008 pelo CFC.
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Mesmo sem conter as alterações trazidas pelas novas normas contábeis, os
itens necessários serão ajustados de acordo com a Lei 11.638/2007 e suas
alterações, pois se trata de material rico em orientações para as entidades sem fins
lucrativos, embora ainda não preencha algumas lacunas que são observadas ao se
tratar de características essenciais para o processo de prestação de contas.
Dessa

forma,

descrevemos,

abaixo,

alguns

conceitos

amplos

de

Contabilidade, bem como sua aplicação às entidades sem fins lucrativos.
De acordo com Marion (2009, p. 29), “A Contabilidade é uma ciência social,
pois estuda o comportamento das riquezas que se integram no patrimônio, em face
das ações humanas (portanto, a Contabilidade ocupa-se de fatos humanos)”.
Quanto ao seu objetivo, o mesmo afirma:
Contabilidade surgiu basicamente da necessidade de donos de patrimônio
que desejavam mensurar, acompanhar a variação e controlar suas
riquezas. Daí pode-se afirmar que a contabilidade surgiu em função de um
usuário específico, o homem proprietário de patrimônio, que de posse das
informações contábeis, passa a conhecer melhor sua “saúde” econômicofinanceira, tendo dados para propiciar tomada de decisões mais adequadas.

O “Patrimônio“, na contabilidade de uma empresa, com finalidade lucrativa, é
definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Porém,
diferentemente das entidades lucrativas, o patrimônio das entidades sociais,
segundo Monello (2010, p. 18), “não pertence a seus associados, mas à
coletividade. É um patrimônio do povo, e o povo é seu principal destinatário e seu
próprio fiscal”.
Ainda, conforme destaca a Resolução 774/94 do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade), o item 1.4
Ressalta a citada Resolução que o objetivo científico da Contabilidade
manifesta-se na correta apresentação do patrimônio e na apreensão e
análise das causas das suas mutações. Normalmente esta é uma visão
científica, mas existe uma visão pragmática adotada por muitos estudiosos
da Contabilidade, de que a aplicação da Contabilidade a uma entidade
particularizada, busca prover os usuários com informações sobre aspectos
de natureza econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas
mutações, o que compreende registros, demonstrações, análises,
diagnósticos e prognósticos, expressos sob a forma de relatos, pareceres,
tabelas, planilhas e outros.
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Quanto à Contabilidade das entidades sem fins lucrativos, Monello (2010, p.
18) afirma que “a contabilidade das Entidades Beneficentes de Assistência Social
deve ser planejada, estruturada e organizada”.
Monello (2010, p.18-19) ainda explica que:
A Contabilidade das entidades beneficentes se firmou como elemento
essencial à sua gestão e passou a ser condição à sua sustentabilidade
econômica e financeira. Enfim, a atividade contábil, como instrumento
indispensável e fundamental à administração, testemunhará se a entidade
está cumprindo plenamente suas finalidades.

Quanto à importância da contabilidade do Terceiro Setor para com a
sociedade, Lima (2003, p. 4) explica:
Num contexto de interação promovida pelo Terceiro Setor e a Sociedade,
como um todo, torna-se importante a mensuração de todo o processo
operacional da entidade, para que a prestação de contas perante a
sociedade seja estabelecida de maneira transparente.

A nova lei da filantropia (12.101/2009), que regulamenta as certificações das
entidades beneficentes de assistência social, dispõe de procedimentos necessários
para tais entidades que se beneficiam da isenção de contribuições para a
Seguridade Social. Dessa forma, Monello (2010, p. 19) explica:
A nova lei regula a vida das instituições, exige que possuam perfeita
organização jurídica, contábil e administrativa. Suas exigências são
objetivas e, portanto, estabelecem que as entidades possuam eficientes
controles internos para o fiel cumprimento das normas legais.

Assim, Pinto e Monello (2010, p. 22) explicam como a contabilidade exerce
sua função nas entidades sem fins lucrativos:
[...] ferramenta de gestão às entidades do Terceiro Setor, pode agregar
valores e contribuir para o processo decisório, captação de recursos,
prestação de contas e para o correto enquadramento legal e fiscal. Por este
motivo, a escrita contábil e as demonstrações poderão servir para a
avaliação e até julgamento das entidades em geral.

Em concordância com os demais autores, Marion (2009, p. 27) afirma que a
Contabilidade pode ser considerada como um sistema de informações essenciais
para seus usuários internos e externos, para fins de tomadas de decisões presentes
e futuras.
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Assim, é possível avaliar a importância da Contabilidade para as entidades
sociais, tornando-se indispensável para um acompanhamento econômico e
financeiro, bem como uma ferramenta fundamental na utilização de prestações de
contas para fins de certificações, para informar financiadores de projetos e na
prestação de contas à sociedade, com maior transparência e, principalmente, para o
cumprimento de seu papel social e sua missão.

3.1.1. Plano de Contas para Entidades Sociais do Terceiro Setor

Podemos definir Plano de Contas como um elenco de contas, com funções
determinadas, destinadas à orientação do registro sistemático e analítico dos fatos
contábeis ocorridos no Patrimônio das entidades. Essas contas são divididas em
dois grandes grupos: Contas Patrimoniais e Contas de Resultado.
Padoveze (2009, p. 48) também faz uma definição de plano de contas:
[...] o conjunto de contas criado pelo contador, para atender às
necessidades de registro das transações dos eventos econômicos, de forma
a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender
todos os usuários da informação contábil.

Também, o mesmo autor explica que, quanto à sua função,
Um plano de Contas contábil tem como função precípua possibilitar
adequada forma de controle de patrimônio da entidade contabilizada. Essa
forma de controle se fará pelo registro de todas as transações dos eventos
econômicos, em rubricas, através de livros contábeis, de maneira que se
tenha, rápida e precisamente, o valor e a descrição dos elementos
patrimoniais da entidade, além do valor e da descrição dos principais fatores
de gastos e recebimentos.

Monello (2010, p. 19) explica que “Além de observar os fundamentos técnicos
e científicos do trabalho contábil, a entidade deve possuir um plano de contas
essencialmente tipificado ao seu caráter e às suas finalidades institucionais”. O autor
enfatiza, ainda, que:
O plano de contas deve estar em sua organização e em suas
nomenclaturas contábeis, em conformidade com os princípios e com as
normas brasileiras e internacionais emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Destaca-se ainda, que o plano de contas deve estar
atento às disposições estatutárias e legais.
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Identificamos as várias exigências que a lei 12.101/2009 trouxe no tocante à
contabilidade das entidades do Terceiro Setor, exigências que Pinto e Monello
(2010, p. 20) explicam:
A adequação da contabilidade de uma entidade sem fins lucrativos se inicia
no plano de contas e este, por sua vez, deve estar lastrado no Estatuto
Social, nas normas técnicas e legais aplicáveis. Por esse motivo, antes da
reestruturação contábil deve avaliar-se e adequar o Estatuto Social da
entidade conforme a nova lei e sua regulamentação.

Com a finalidade de atendimento às necessidades e particularidades das
entidades do Terceiro Setor, o Plano de Contas deve ser diferenciado em relação ao
das demais organizações, em relação às contas específicas que devem compor os
relatórios contábeis, de acordo com a atividade preponderante da entidade.
Para um melhor entendimento no trabalho, sobre o plano de contas aplicado a
entidades do Terceiro Setor, apresentamos o modelo sugerido pelo Conselho (2008,
p. 58), com as alterações previstas pela lei 11.638/2007 e suas posteriores
modificações.
Ativo
1.1Circulante

1.2.2.02 Participações societárias

1.1.1Disponibilidades

1.2.3 Imobilizado

1.1.1.01Caixa

1.2.3.01 Imóveis de Uso

1.1.1.02 Bancos Conta Movimento – Recursos
Livres

1.2.3.02 Utensílios

1.1.1.03 Bancos Conta Movimento – Recursos de
Terceiros

1.2.3.03 Instalações

1.1.1.04 Bancos Conta movimento – Recursos
com restrições

1.2.3.04 Mobiliários

1.1.1.05 Aplicações Financeiras de L.I – Recursos
1.2.4 (-) Depreciação Acumulada
Livres
1.1.1.06 Aplicações Financeiras de L.I – Recursos
1.2.4.01 imóveis
de Terceiros
1.1.1.07 Aplicações Financeiras de L.I – Recursos
1.2.4.02 Utensílios
com Restrições
1.1.2 Créditos a Receber

1.2.4.03 Instalações

1.1.2.01 Aplicações Financeiras a Prazo

1.2.4.04 Mobiliários

1.1.2.02 Cheques a Depositar

1.3.5 Intangível

1.1.2.03 Mensalidades a Receber

1.3.5.01 (-) Amortização Acumulada

1.1.2.04 Atendimento a Receber

2. Passivo

1.1.2.05 (-) Provisão para devedores Duvidosos

2.1 Circulante

1.1.2.06 (-) Títulos Descontados

2.1.1 Obrigações com Instituições de Credito
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Ativo
1.1.2.07 Adiantamento a Empregados

2.1.1.01 Empr. para financiamento de Capital
Circulante

1.1.2.08 Adiantamento a Fornecedores

2.1.1.02 Parcela de Empréstimos transferida do
LP

1.1.2.09 Desembolsos para Ressarcimento Futuro 2.1.1.03 Créditos Rotativos
1.1.2.10 Valores Pendentes de Prestação de
Contas

2.1.1.04 Outras Operações de Crédito

1.1.2.11 Créditos Tributados a serem
Compensados ou Ressarcidos

2.1.1.05 Parcela de Outras Operações de
Credito transf. Do LP

1.1.2.12 Antecipação de Recursos em Projetos e
Parcerias

2.1.2 Vinculado ao fornecimento de Material e
Serviços

1.1.2.13 Despesas Antecipadas

2.1.2.01 Fornecedores

1.1.2.14 Outros Valores a Receber

2.1.3 Vinculado a Consignações

1.1.2.20 Gratuidade a Confirmar - Renúncia de
Receita

2.1.3.01 Previdência Social

1.2 Não Circulante

2.1.3.02 Imposto de Renda na Fonte

1.2.1 Realizável a Longo Prazo

2.1.3.03 Sindical

1.2.1.1 Investimentos

2.1.3.04 Pensão Alimentícia

1.2.2 Imobilizado

2.1.3.05 Convênios

1.2.2.1 Intangível

2.1.3.06 Outras Consignações

1.2.2.1.Diferido

2.1.4 Vinculado a Obrigações Tributarias

1.2.2.2.

2.1.4.01 Previdência Social Patronal

2.1.4.03 Impostos e Contribuições – Renúncia
Fiscal

2.1.4.02 PIS/PASEP

2.1.4.04 Confins

3. Despesas

2.1.4.05 CSLL

3.1 Recursos Humanos

2.1.5 Obrigações com Empregados

3.1.1 Remuneração de Pessoal com Vínculo
Empregatício

2.1.5.01 Salários a Pagar

3.1.2 Benefícios a Pessoal com Vínculo
Empregatício

2.1.5.02 Provisão para 13º Salário

3.1.2.01 Condução Urbana

2.1.5.03 Provisão para férias

3.1.2.02 Alimentação

2.1.6 Recursos de Projetos

3.1.2.03 Aperfeiçoamento Profissional

2.1.6.01 Recursos de Entidade Pública Nacional
2.1.6.02 (-) Recursos Aplicados de Entidade
Pública Nacional

3.1.3 Encargos Sociais
3.1.3.01 Previdência Social

2.1.6.03 Recursos de Entidades Privada Nacional

3.1.3.02 Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço

2.1.6.04 (-) Recursos aplicados de Entidade
Privada Nacional

3.1.3.03 PIS/PASEP

2.1.6.05 Recursos de Entidade Internacional

3.1.4 Remunerações de Pessoal s/ Vínculo
Empregatício

2.1.6.06 (-) Recursos Aplicados de Entidade
Internacional

3.1.4.01 Bolsa de Estagiário
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Ativo
2.1.7 Recursos Pendentes de Convênios e
Contratos encerrados
2.1.7.01 Recursos de Entidade Pública Nacional

3.1.4.02 Honorários Profissionais

2.1.7.05 Recursos de Entidade Internacional

3.1.4.03 Previdência Social
3.1.4.04 Indenização de Gastos de Trabalho
Voluntário
3.2 Despesas Administrativas

2.1.8 Outras Obrigações

3.2.1 Manutenção de Infraestrutura

2.1.8.01 Obrigações Não Reclamadas

3.2.1.01 Conservação de Imóveis

2.1.9 Antecipações de Receitas

3.2.1.02 Conservação de Equipamentos

2.1.9.01 Recebimentos Antecipados

3.2.1.03 Conservação de Instalações

2.2 Não Circulante

3.2.2 Serviços Comunicação

2.2.1 Exigível a Longo Prazo

3.2.4 Despesas Financeiras

2.2.1.1 Obrigações com Instituições de Crédito

3.3 Atividade Educacional

2.2.1.1.01 Empréstimos para financiamento de
Capital Circulante

3.4 Assistência Social

2.2.1.1.02 (-) Parcela de Empréstimo Exigível a
Curto Prazo

3.5 Atividade Esportiva

2.2.1.1.03 Créditos Rotativos

3.6 Assistência de Saúde

2.2.1.1.04 Outras Operações de Crédito

3.7 Proteção Ambiental

2.2.1.1.05 (-) Parcela de Outras Oper. De Crédito
Exigível a Cto. Prazo

3.8 Provisionamento

2.2.2 Outras Obrigações de Longo Prazo

3.8.1 Depreciação e amortização

2.3 Patrimônio Social

3.8.1.01 Depreciação de Bens Imóveis

2.3.1 Fundo Patrimonial

3.8.1.02 Depreciação de Bens Móveis

2.3.1.01 Fundo Institucional

3.8.1.03 Amortização

2.3.1.02 Fundos Especiais

3.8.2 Impostos Taxas e Contribuições
3.8.2.01 Impostos Taxas e Contribuições
Federais
3.8.2.02 Impostos Taxas e Contribuições
Estaduais

2.1.7.03 Recursos de Entidade Privada Nacional

2.3.1.03 Doações de Subvenções
2.3.2 Superávit ou Déficit do Exercício
2.3.1.01 -

3.8.2.03 Impostos Taxas e Contribuições
Municipais

2.3.2.02 -

3.9 Despesas Extraordinárias

2.3.2.03 Superávit ou Déficit do exercício

3.9.1 Perda na Baixa de Bens do Ativo
Permanente

3.9.2.01 Pessoal, Encargos e Benefícios

3.9.2 Contrapartida de Convênios e Contratos

3.9.2.02 Material de Uso e Consumo

5. Variações Patrimoniais

3.9.2.03 Equipamentos

5.1 Benefícios Obtidos – Gratuidade

3.9.02.04 Serviços

5.1.1 Obtenção de Renúncia Fiscal

4. Receitas

5.1.1.01 Impostos Taxas e Contribuições
Federais

4.1 Ordinárias
4.1.1 Custeio
4.1.1.01 Doações

5.1.1.02 Impostos Taxas e Contribuições
Estaduais
5.1.1.03 Impostos Taxas e Contribuições
Municipais
5.1.2 Obtenção de Serviços Voluntários
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Ativo
4.1.1.02 Subvenções

5.1.2.02 Educação

4.1.1.03 Taxas de Administração

5.1.2.03 Assistência Social

4.1.1.04 Repasses Financeiros

5.1.2.04 Esporte

4.1.1.05 Venda de Bens e Serviços

5.1.2.05 Assistência à Saúde

4.1.1.06 Mensalidades

5.1.2.06 Preservação Ambiental

4.1.1.07 Atendimento Hospitalar

5.2. Benefícios Concedidos – Gratuidade

4.1.2 Atividade Educacional

5.2.1 Benefício Integral

4.1.3 Assistência Social

5.2.1.02 Educação

4.1.4 Atividade Esportiva

5.2.1.03 Assistência Social

4.1.5 Assistência de Saúde

5.2.1.04 Esporte

4.1.6 Proteção Ambiental

5.2.1.05 Assistência à Saúde

4.2 Receitas Financeiras

5.2.1.06 Preservação Ambiental

4.2.1 Fundos Próprios

5.2.2 Benefício Proporcional

4.2.1.01 Renda de títulos

5.2.2.02 Educação

4.2.1.02 Renda Moratória

5.2.2.03 Assistência Social

4.2.1.09 (-) Imposto de Renda na Fonte sobre
Renda de Títulos

5.2.2.04 Esporte

4.3 Outras Receitas

5.2.2.05 Assistência à Saúde

4.3.1 Recuperações

5.2.2.06 Preservação Ambiental

4.9 Receitas Extraordinárias
4.9.1 Ganho da Baixa de Bens do Ativo
Permanente

6. Encerramento do Exercício
6.1 Apuração do Resultado
6.1.1 Superávit do Exercício

6.1.2 Déficit do Exercício
QUADRO 4 – Modelo de Elenco de Contas – Plano de Contas
Fonte: Manual CFC 2008

3.1.2. Gratuidades

De acordo com Niyama (2009, p. 269), “Gratuidade, em sua forma mais pura,
está associada à entrega de produtos ou serviços pela entidade do Terceiro Setor
sem que exista uma contrapartida financeira do beneficiário”. Também de acordo
com Conselho (2008, p. 67), podemos exemplificar a gratuidade como:
[...] prestação de serviço não-oneroso, a concessão de bolsas de estudo, a
distribuição de cestas básicas, a doação de roupas e medicamentos à
população carente, entre outros. A existência de uma contrapartida
financeira para fazer jus ao benefício descaracterizaria a gratuidade.
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Alguns tipos de serviços não são considerados pela legislação como
gratuidades, “são aqueles conferidos a todos indistintamente ou aqueles que não se
destinam a suprir uma necessidade básica do cidadão ou mesmo porque são
oferecidos por força de legislação trabalhista.
As entidades do Terceiro Setor concedem gratuidades, em troca de Isenção
de Impostos e Contribuições, sendo que as mesmas devem estar certificadas junto
aos órgãos competentes.
Para que as entidades possam usufruir das isenções de impostos e
contribuições, existe a exigência de que elas prestem serviços gratuitos à sociedade
e que apliquem um percentual sobre suas receitas. Os percentuais de aplicação em
gratuidades são estipulados por lei e aplicados sobre suas receitas, variam de
acordo com os serviços e finalidades de cada entidade. Tais índices estão previstos
na Lei 12.101/2009, cuja obrigatoriedade tem a seguinte configuração:
60% para área de saúde, podendo ser complementada em 20%, se o
percentual de atendimentos ao SUS, Sistema Único de Saúde, for inferior a 30%; e
10%, se o percentual de atendimentos ao SUS for igual ou superior a 30% e inferior
a 50%; e de 5%, se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a 50%
ou, se completar a quantidade das internações e atendimentos ambulatoriais;
20% para entidades com área de atuação preponderante em educação; e
20% para área com atividade preponderante de assistência social.
A gratuidade também está prevista na NBC T 10.19, em seu item 10.19.3.3, k:
alterada pela Resolução Nº. 966, de 16 de maio de 2003 - DOU/ 04.06.03: “as
entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições devem evidenciar,
em Notas Explicativas, suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e
os benefícios fiscais gozados”.
Quanto à forma de contabilização, Araújo (2005, p. 83) “sugere que esses
valores sejam registrados em conta de Despesas com Gratuidades, devendo
transitar pelo resultado da organização”. Araújo ainda expõe outra forma de registro
das gratuidades:
Outra forma de esse evento, que consideramos mais adequada, à correta
evidenciação dos impactos do evento no Patrimônio da OTS, seria baixar
diretamente do Patrimônio Social, por ser este gasto um consumo de
Patrimônio Social colocado à disposição da organização por um terceiro ou
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por haver sido constituído por meio de resultado positivo ou superávit em
outras operações da OTS.
Assim, compreende-se que o registro da gratuidade deve simplesmente o
reconhecimento da despesa ou gasto (ou consumo de Patrimônio social),
devendo seu montante ser controlado extracontabilmente e evidenciando
em Notas Explicativas.

O Conselho (2008, p. 69) explica que “Outro aspecto que é necessário levar
em consideração é a classificação da gratuidade”. Sendo que,
[...] há dois componentes a serem considerados. Um é o consumo de ativo
na geração do benefício a ser cedido em gratuidade. Outro é a
quantificação monetária do serviço ofertado. Para os dois componentes,
uma das alternativas de registro contábil é a classificação como despesas
do exercício. Entretanto, essa classificação pode não ser confortável, em
função do entendimento conceitual corrente de que
despesa está
diretamente associada ao esforço de geração da receita. Entretanto,
assumindo que gratuidade concedida é uma a renúncia de receita e, por
isso, assemelha-se ao consumo de ativo.

Apresentamos abaixo uma proposta de contabilização, elaborada pelo
Conselho (2008, p. 68), quanto ao tratamento das gratuidades concedidas, com
base no Plano de Contas apresentado pelo Conselho, conforme demonstrado no
Quadro 5, segue um exemplo de uma concessão de atendimento médico gratuito a
um adolescente, em uma entidade de assistência social.
Pela prestação do serviço, objeto da gratuidade (Provisão)
Débito – 1.1.2.20 Gratuidades a confirmar – Renúncia da Receita (Ativo)
Crédito – 4.1.3. Assistência Social (Receita)
Pela colocação do serviço à disposição do Assistido
Débito – 5.2.2.03 Assistência Social (Variações Patrimoniais)
Crédito – 1.1.2.20 Gratuidades a confirmar – Renúncia da Receita (Ativo)
Podemos considerar, assim, as gratuidades em dois aspectos: o primeiro trata
da concessão das gratuidades e o segundo do recebimento das gratuidades, por
conta da renúncia fiscal. Os estudos que abordam este tema afirmam que “Como
forma de incentivar a atuação do terceiro setor na sociedade, é usual que o setor
público reduza ou elimine a carga tributária destas entidades. Estes incentivos
podem incluir a imunidade e a isenção” (NIYAMA; SILVA, 2009, p. 271). Tais
estudos também concluem que:
Outro aspecto que é relevante na contabilização da gratuidade está
relacionado com a obtenção da renúncia fiscal de tributos. O benefício da
renúncia fiscal carece de registro para que a informação seja evidenciada
nas demonstrações contábeis (CONSELHO, 2008, p. 69).
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As gratuidades representadas pela renúncia fiscal devem ser evidenciadas
também de acordo com a NBC T 10.19.
Tem sido comum o entendimento que essa situação deve ser registrada no
sistema contábil da OTS, considerando despesas de tributo pelo
reconhecimento da existência do mesmo como se devido fosse, em
contrapartida a tributos a recolher; pelo reconhecimento da isenção ou
imunidade, consideram receita de gratuidade de tributo em contrapartida a
tributo a recolher, a débito dessa conta (ARAÚJO, 2005, p. 84).

Mesmo sem haver normas específicas para a contabilização das gratuidades,
pela Contabilidade tradicional, ela é de extrema importância para a gestão de
entidade e para o controle do governo sobre os tributos que deixa de receber
(ARAÚJO, 2005, p. 84).
Também, de acordo com explicação do Conselho (2008, p. 69-70), baseado
no plano de contas apresentado no Quadro 6, destacamos uma forma de
contabilização dos tributos e das contribuições:
Contabilização do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido como se devidos fossem
(Provisão):
Débito – 3.8.2.01 Impostos, Taxas e Contribuições Federais (Despesa);
Crédito – 2.1.4.03 Impostos e Contribuições – Renúncia Fiscal (Passivo).
Contabilização do reconhecimento da imunidade ou isenção do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido:
Débito – 2.1.4.03 Impostos e Contribuições – Renúncia Fiscal (Passivo)
Crédito; Crédito – 5.1.1.01 – Impostos e Taxas e Contribuições Federais (Variações
Patrimoniais).
Contabilização da contribuição patronal à Previdência Social como se
devida fosse (Provisão):
Débito – 3.1.3.01 Previdência Social (Despesas),
Crédito – 2.1.4.03 Impostos e Contribuições – renúncia Fiscal (Passivo).
Contabilização do reconhecimento do benefício do não pagamento da
contribuição patronal:
Débito – 2.1.4.03 Impostos e Contribuições – Renúncia Fiscal (Passivo) ;
Crédito – 5.1.1.01 Impostos Taxas e Contribuições Federais (Variações
Patrimoniais).
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Buscamos estudos que apresentam outras formas de comprovar a aplicação
das gratuidades, por meio da demonstração de resultado, os valores contabilizados
com o custo em gratuidades e os benefícios gerados pelo certificado, com a
finalidade de demonstrar o cumprimento da legislação pelas instituições portadoras
do CEAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Lima (2003, p.87) apresenta um modelo que demonstra as receitas e os
custos ocorridos demonstrando o resultado da entidade em determinado período,
em função CEAS- Certificado de Entidade de Assistência Social, .(Quadro 5)
O modelo pode ser analisado da seguinte forma: se o valor do resultado for
positivo, indica que a entidade não cumpriu a legislação, e está sujeita à perda do
certificado e como consequência a perda do benefício. O resultado negativo indica
que a entidade aplicou mais gratuidades do que recebeu de benefícios. A situação
apresentada demonstra o quanto a entidade realiza de serviços gratuitos,
denominados de filantropia, à sociedade carente.
O valor negativo excedente representa aplicação em gratuidades acima dos
valores repassados pelo governo e Indica uma aplicação maior de valores exigidos
em lei, para manutenção do certificado.
Apresentamos, abaixo, o modelo utilizado para apuração do resultado da
entidade de ensino possuidora do certificado.
Receitas do Certificado

São consideradas como receitas, para fins de
apuração do resultado, com certificado, as
contribuições para a seguridade social (INSS,
Cofins e CSLL).

Custos com Certificado

As bolsas de estudos e a assistência social
prestada pela entidade certificada à sociedade
são consideradas como custos.

Resultado do Exercício

Resultado apurado entre as receitas (benefícios)
e os custos com gratuidades.

QUADRO 5 – Modelo de Demonstração do Resultado com Certificado Demonstração do Resultado
com Certificado
Fonte: Lima (2003, p.87,88) com adaptação.

Ainda de acordo com Lima (2003, p. 82), os conceitos utilizados para esse
modelo são os de Custo de Oportunidade, em que os custos (Bolsas de estudo e
assistência social) são a alternativa abandonada, e os benefícios são os resultados
da decisão de manter o Certificado.
Assim, PEREIRA in CATELLI (2001:339) define:
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“Custo de oportunidade corresponde ao valor de um determinado recurso
em seu melhor uso alternativo. Representa o custo da escolha de uma
alternativa em detrimento de outra capaz de proporcionar melhor benefício,
ou seja, é o custo da melhor oportunidade a que se renuncia quando da
escolha de uma alternativa”.

Apuração dos resultados, com base no custo de oportunidade, significa
utilizar:
1) Bolsas de Estudo – Valores de mensalidades praticados pela instituição
para os cursos oferecidos;
2) Assistência Social – Valores praticados, no mercado, pela prestação de
serviços equivalentes;
3) Benefícios – Valores apurados, não recolhidos, referentes a contribuições
sociais a título de: INSS, Cofins e CSLL, ou seja, as despesas com tais
contribuições, se a entidade possuísse o certificado.
O modelo acima será aplicado ao estudo de caso realizado, nesta pesquisa,
para verificar o cumprimento da gratuidade em relação ao atendimento da legislação
vigente.

3.2.

Relatórios e Demonstrações Contábeis das Entidades do Terceiro Setor

Para Marion (2009, p. 41), relatório contábil é a exposição resumida e
ordenada de dados colhidos pela contabilidade, objetiva relatar aos usuários da
contabilidade seus principais fatos registrados em determinado período.
Quanto às terminologias utilizadas na contabilidade, Marion (2009, p. 41)
afirma que:
Os relatórios contábeis são também conhecidos por informes contábeis.
Entre os relatórios contábeis, os mais importantes são as demonstrações
financeiras (terminologia utilizada pela lei das Sociedades por Ações), ou
demonstrações contábeis (terminologia preferida pelos contadores).

De acordo com o Conselho (2008, p. 81), os relatórios exigidos das entidades
do Terceiro Setor são: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit
do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social”.
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Com a aprovação da lei 11.638/2007, a Demonstração de Origens e
Aplicações de Recursos foi substituída pela Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).
Porém, a NBC T 3 alterou-se, e procedeu a inclusão do Fluxo de Caixa e da
Demonstração do Valor Adicionado (DVA), sem obrigatoriedade da DOAR, a partir
dessa alteração.
As Demonstrações Contábeis, segundo o Conselho,(2008, p. 81), somente
terão validade, se elaboradas por contadores habilitados e, também ,com a
participação

do

representante

legal

da

entidade,

seguindo

os

Princípios

Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis específicas das Entidades de
Interesse Social.

3.2.1. Balanço Patrimonial

O relatório contábil, denominado de Balanço Patrimonial, é um documento
elaborado para evidenciar a situação financeira, econômica e patrimonial de uma
entidade em um determinado período. É composto por Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Marion (2009, p. 44) afirma que o Balanço Patrimonial “é a principal
demonstração contábil”, independente do setor da organização.
De acordo com a definição da NBC T 3, em seu item 3.2.1.1, “O balanço
patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da
Entidade”.
Conforme afirma Padoveze (2009, p. 7), “O nome Balanço vem da idéia de
equilíbrio entre Ativo e Passivo. Assim compreende os bens e direitos, e o Passivo
compreende as obrigações e o Patrimônio Líquido”.
Para as entidades do Terceiro Setor, Araújo (2005, p. 55) explica:
Para o Terceiro Setor, assim como nas empresas do segundo setor, no
Ativo, estão representadas todas as aplicações de recursos resultantes em
bens e direitos da organização. No passivo, representam-se as origens de
recursos resultantes em obrigações com terceiro.

De acordo com NBC T 3, no item 3.2.2.1, c, “O Patrimônio Líquido
corresponde os recursos próprios da Entidade e seu valor é a diferença entre o valor
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do Ativo e o valor do Passivo (Ativo menos passivo). Portanto, o valor do Patrimônio
Líquido pode ser positivo, nulo ou negativo.
Com a edição da lei 11.638/2007, a Estrutura do Balanço Patrimonial sofreu
alterações, pois se trata de Lei específica das Sociedades por ações utilizadas
também pelas entidades do Terceiro Setor, por falta de lei específica para tais
entidades.
As contas que compõem esses grupos do balanço patrimonial das
organizações do terceiro setor não guardarão grandes diferenças, em
termos de nomenclaturas, das demais organizações, observando-se apenas
as particularidades de cada organização individualmente quando da
elaboração de seus planos de contas (ARAÚJO, 2005, p. 55).

O Conselho Federal de Contabilidade desenvolveu um manual de
procedimentos contábeis para fundações e entidades de interesse social, para dar
suporte às entidades e com o intuito de se obter um instrumento norteador para a
contabilidade do Terceiro Setor. Assim, apresentamos, a seguir, um modelo de
Balanço Patrimonial Consolidado proposto pelo Conselho (2008, p. 54-55):

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres
Bancos Conta Movimento - Recursos de Terceiros
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrições
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos Livres
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos de
Terceiros
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos com
Restrições
Créditos a Receber
Aplicações Financeiras a Prazo
Cheques a Depositar
Mensalidades a Receber
Atendimento a Receber
(-) Provisão para Devedores Duvidosos
Adiantamentos a Empregados
Adiantamento a Fornecedores
Desembolso para Ressarcimento Futuro
Valores Pendentes de Prestação de Contas
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos
Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias

200X+1

200X

XXXX
XXXX
XX
X
X
X
X
X

XXXX
XXXX
XX
X
X
X
X
X

X

X

X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
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Despesas Antecipadas
Outros Valores a Receber
Gratuidade a continuar - Renúncia de Receita
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimento
Imobilizado
(-) Depreciação
Intangível
Diferido
Passivo + Patrimônio Social
Circulante
Obrigações com Instituições de Crédito
Empréstimos para Financiamento de Capital de Trabalho
Parcela de Empréstimos Transferida do Longo Prazo
Créditos Rotativos
Outras Operações de Crédito
Parcela de Outras Operações de Crédito Transferidas do Longo
Prazo
Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços
Fornecedores
Vinculado a Consignações
Previdência Social
Imposto de Renda na Fonte
Sindical
Pensão Alimentícia
Convênios
Outras Consignações
Vinculada a Obrigações Tributárias
Previdência Social Patronal
PIS/PASEP
Impostos e contribuições – Renúncia Fiscal
Obrigações com Empregados
Salários a Pagar
Provisão para 13º Salário
Provisão para Férias
Recursos de Projetos
Recursos de Entidade Pública Nacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional
Recursos de Entidade Privada Nacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Privada Nacional
Recursos de Entidade Internacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Internacional
Recursos Pendentes de Convênios Encerrados
Recursos de Entidade Pública Nacional
Recursos de Entidade Privada Nacional
Recursos de Entidade Internacional
Outras Obrigações
Obrigações Não Reclamadas

200X+1

200X

XX
XX
XX

XX
XX
XX

XX
X
X
X
X

XX
X
X
X
X

XXXX
XXX
XX
X
X
X
X

XXXX
XXX
XX
X
X
X
X

X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X

X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
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Antecipações de Receita
Recebimentos Antecipados
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Obrigações com instituições de Crédito
Empréstimos para Financiamento de Capital de Trabalho
(-) Parcela de Empréstimos Exigível a Curto Prazo
Créditos Rotativos
Outras Operações de Crédito
(-) Parcela de Outras Operações de Crédito Exigível a Curto
Prazo
Outras Obrigações de Longo Prazo
Patrimônio Social
Fundo Patrimonial Social
Fundos Institucionais
Fundos de Projetos Sociais
Doações e Subvenções
Superávit ou Déficit do Exercício

200X+1

200X

X

X

XXX
XX
X
X
X
X

XXX
XX
X
X
X
X

X
XX
XXX
X
X
X
X
XX

X
XX
XXX
X
X
X
X
XX

QUADRO 6 – Balanço Patrimonial Consolidado
Fonte: Manual CFC 2008

3.2.2. Demonstrações de Superávit e Déficit do Exercício

Entende-se exercício social o espaço de tempo de 12 (doze) meses, que ao
final as pessoas jurídicas apuram seus resultados, tal período pode ou não coincidir,
com o ano-calendário.
Marion ( 2009, p. 119) explica:
No exercício é apurado o respectivo resultado e, independente de apuração
de lucro ou prejuízo, superávit ou défict, em cada período são apuradas as
receitas, os custos e as despesas de uma organização, sendo estas
transferidas para a Demonstração de Resultado do Exercício. Assim, os
saldos de receitas e despesas não se acumulam de um ano para outro.

Olak e Nascimento (2009, p. 14) explicam:
Esta demonstração, denominada de “Demonstrações do Resultado do
Exercício” ou Demonstração do Superávit ou Déficit” tem por objetivo
principal, nas entidades sem fins lucrativos, evidenciar todas as atividades
desenvolvidas pelos gestores relativas um determinado período de tempo,
denominado de “Exercício”. Por esse motivo, prefere-se utilizar a expressão
“Demonstração do Superávit ou Déficit das Atividades” ao invés de
“Demonstração do Resultado”. A ênfase aqui é dada à atividade e não ao
resultado, como ocorre nas entidades de fins lucrativos. Obviamente, ao
final, será evidenciado, também um resultado (superavitário ou deficitário),
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mas à entidade sem fins lucrativos, em, linhas gerais, a preocupação maior
é com as atividades desenvolvidas do que o resultado.

As receitas e custos auferidas pelas entidades do Terceiro Setor devem ser
contabilizadas, de forma segregada, como determina a lei 12.101/2009 . Nesse
caso, as entidades que

prestam

serviços remunerados, recebam doações,

contribuições de sócios e mensalidades associativas, entre outras receitas, é
aconselhável que sejam contabilizadas em contas específicas. Assim, como seus
custos e despesas relativas à prestação de serviço remunerado, também devem ser
contabilizadas, separadamente, de outros encargos de manutenção da entidade.
A Demonstração de Superávit ou Déficit tem como objetivo evidenciar o
resultado econômico auferido pela entidade, que pode ser positivo ou negativo. Isto
ocasiona um acréscimo ou decréscimo patrimonial. O respectivo resultado está
realcionado à diferença entre receitas, custos e despesas incorridas no período,
observando sempre o princípio da competência. Trata-se, nesse caso, de uma
demonstração de extrema importância para as entidades, por apresentar
efetivamente, as ações da gestão, em relação ao volume de recursos obtidos e
custos e despesas atribuídos nas atividades.
O registro do resultado do superávit ou défict do exercício deve ocorrer em
conta específica de Superávit ou Déficit do Exercício e, assim que aprovado por
assembleia executiva dos associados e membros da diretoria, o mesmo deve ser
transferido para conta de Patrimônio Social.
Conforme explica a NBC T 10.19, no item 10.19.1.3, “As entidades sem
finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos
detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados,
respectivamente, de superávit ou déficit”.
Conforme determina a legislação que rege as atividades das entidades sem
fins lucrativos, seu resultado deve ser investido em sua própria atividade, conforme
determina o código tributário nacional em seu art.14.
Art. 14 - O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9 é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (redação dada pela LC-000.104-2001)
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. (grifo nosso)
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Apresentamos, abaixo, o modelo sugerido para a Demonstração do Superávit
e Déficit do Exercício proposto pelo Conselho (2008, p. 56):

Receitas Ordinárias não Vinculadas
Receitas de Venda de bens e de Serviços
Receita de Taxa de Administração
Receita de Repasses Financeiros
Receita de Mensalidade e de Atendimento Hospitalar
Custo e Despesas Gerais não vinculadas
Custo dos Bens e Serviços Vendidos
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Superávit ou Déficit Ordinário não Vinculado
Atividades Ordinárias Vinculadas
Receita de Atividade Educacional
Despesa de Atividade Educacional
Superávit ou Déficit de Atividade Educacional
Receita de Atividade de Assistência Social
Despesas de Atividade de Assistência Social
Superávit ou Déficit de atividade Social
Receita de Atividade Esportiva
Despesas de Atividade Esportiva
Superávit ou Déficit de Atividade Esportiva
Receita de Atividade Saúde
Despesa de Atividade Saúde
Superávit ou Déficit de Atividade de Saúde
Receita de Atividade Ambiental
Despesa de Atividade ambiental
Superávit de Atividade Ambiental
Superávit ou déficit de Atividades Ordinárias Vinculadas
Resultado Financeiro (Receita Financeira menos Despesa
Financeira)
Provisões e Perdas Líquidas
Outras Receitas Líquidas (Receitas menos Despesas)
Variações Patrimoniais Líquidas
Benefícios Obtidos – Gratuidade
Benefícios Concedidos – Gratuidade
Déficit ou Superávit antes dos Tributos
Tributos incidentes sobre o Superávit
Superávit ou Déficit do Exercício
QUADRO 7 – Demonstrações do Superávit ou Déficit Consolidadas
Fonte: Manual CFC 2008
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3.2.3. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

A NBC T 3.51.1 traz como conceito a demonstração das mutações do
Patrimônio Líquido como “a denominação contábil destinada a conceituar, num
determinado período, a movimentação das contas que integram o patrimônio da
Entidade”. Também a NBC T 10 no item 10.4.6.1 determina a substituição do termo
Patrimônio Líquido por Patrimônio Social.
10.4.6.1 – A denominação da Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido (item 3.5 da NBC T 3) é alterada para Demonstração das Mutações
do Patrimônio Social, que deve evidenciar, num determinado período, a
movimentação das contas que integram o seu patrimônio. Além dessa
alteração, a NBC T 3 é aplicada com a substituição da palavra lucros, dos
itens 3.5.2.1 c, 3.5.2.1.f e 3.5.2.1.h, pela palavra superávit; e a palavra
prejuízo, do item 3.5.2.1 i, pela palavra déficit.

Ao contrário da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA),
que fornece a movimentação, basicamente de uma única conta do Patrimônio
Líquido (Lucros Acumulados), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL) evidencia a movimentação de diversas (todas) contas do PL ocorrida
durante o exercício.
A estrutura e o conteúdo da DMPL, de acordo com a NBC T 3.5.2.1, será a
seguinte:
3.5.2 – Conteúdo e Estrutura
[...]
3.5.2.1 – A demonstração das mutações do patrimônio líquido
discriminará:
a) os saldos no início do período;
b) os ajustes de exercícios anteriores;
c) as reversões e transferências de reservas e lucros;
d) os aumentos de capital discriminando sua natureza;
e) a redução de capital;
f) as destinações do lucro líquido do período;
g) as reavaliações de ativos e sua realização, líquida do efeito dos impostos
correspondentes;
h) o resultado líquido do período;
i) as compensações de prejuízos;
j) os lucros distribuídos;
l) os saldos no final do período.

Deve-se considerar, no entanto, que o item G citado, acima, não se aplica a
partir da edição da lei 11.638/2007.
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É necessário destarcamos a importância dessa demonstração, pois ela
explica como e porque as diversas contas do Patrimônio Líquido social modificam-se
em determinado período, auxiliando os gestores nas tomadas de descisões. Em
resumo, ela explica como e por que as contas do Patrimônio Líquido se modificam.
Para as entidades do Terceiro Setor, essa demonstração é considerada de
muita impotância, por explicar as modificações ocorridas em determinado período,
no Patrimônio Líquido Social. O Patrimônio Líquido Social compõe-se das seguintes
contas:
Patrimônio Social;
Doações;
Subvenções e Contribuições Patrimoniais e
Superávit e Déficit do Exercício.
Apresentamos, abaixo, o modelo sugerido de Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social, proposto por Conselho (2008, p. 57):

Fundo
Fundo
Fundos
Doações e Superávit Patrimônio
Descrição
Patrimonial
Institucional Especiais Subvenções
Déficit
Social
Saldo inicial
X
X
X
X
X
X
Doações
X
X
Subvenções
X
X
Superávit
Livre
X
X
X
X
Superávit
com
Restrição
X
X
Déficit
X
Saldo final
X
X
X
X
X
X
QUADRO 8 – Demonstração das mutações do patrimônio social
Fonte: Manual CFC 2008

3.2.4. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

De acordo com Padoveze (2009, p. 404), “A DOAR é uma demonstração, que
possui caráter financeiro, está baseada no fluxo de caixa da empresa. Também
conhecida como Demonstração dos usos e fontes de recursos”. Ainda de acordo
com o autor, “a ideia desse relatório é evidenciar, dentro do mesmo período
considerado para levantamento da Demonstração de Resultados, onde a empresa
captou e aplicou dinheiro durante o período”.
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Para um melhor entendimento da DOAR, Marion (2009, p. 488) traz o
conceito do termo origem:
A obtenção de recursos por meio de Financiamento a longo prazo, o
aumento de Capital em dinheiro e vendas de itens do Permanente
(investimento e Imobilizado) e de itens Realizável a Longo Prazo são
exemplos de Origens de Recursos. Observamos que, quando uma conta de
Não circulante é movimentada, entram recursos em outra conta do Ativo
Circulante (pode ser o caixa, Contas a Receber, etc.) que alteram o CCL
aumentando-o.

Em continuidade, Marion (2009) conceitua aplicação como:
A redução do Capital Circulante Líquido geralmente decorre de uma
Aplicação de recursos no Não Circulante. Podemos exemplificar, entre
várias situações, a aquisição de bens e direitos que venham integrar o
Permanente ou Realizável a Longo Prazo, distribuição de Dividendos,
redução de suas Exigibilidades a Longo Prazo, etc. Temos reduções do
Ativo Circulante, geralmente, mediante um pagamento (portanto, reduz o
disponível).

Conforme afirma Araújo (2005, p. 58):
[...] entende-se que a DOAR aplica-se às organizações do terceiro setor por
apresentar a forma como foram originados e aplicados seus recursos e
ainda, pode determinar a aplicação de políticas eficazes para o uso de seus
recursos, ou Capital Circulante Líquido.

A DOAR deverá conter o valor das operações, além dos seguintes elementos:
-

As origens de recursos, que devem compreender:

a) Os aportes de capital;
b) Os recursos decorrentes da realização de ativos de longo prazo e ativo
permanente;
c) Os recursos provenientes de terceiros;

-

As aplicações de recursos, que devem compreender:

a) Os recursos utilizados na aquisição de ativo permanente;
b) Os recursos utilizados na aquisição de ativos de longo prazo;
c) Os recursos aplicados para reduzir obrigações de longo prazo;
d) A diferença entre o total de origens e recursos aplicados evidencia o capital
circulante líquido (CCL);
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e) Os saldos iniciais e finais do ativo e passivo circulante, demonstrando a
variação do CCL, além de outras variações que ocorram no período.
É importante observar que se recomenda a elaboração da DOAR por se tratar
de uma ferramenta útil no processo de gestão das entidades.
Também, deve-se lembrar que, com a edição da lei 11.638/2007, a DOAR Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos, passou a não ser mais de uso
obrigatório e, sim, passou a ser substituída pela DFC - Demonstração de Fluxo de
Caixa. Apresentamos, abaixo, um modelo elaborado pelo Conselho (2008, p. 57),
para melhor compreensão.
1 – Origem dos recursos
200X+1
Superávit Líquido do Exercício
X
Encargos de Depreciação e Amortização
X
Variações Patrimoniais - Gratuidade na Concessão de Benefícios
X
Variações Patrimoniais - Gratuidade na Obtenção de Benefícios
X
Custo da baixa do ativo permanente
X
Redução de Ativo Realizável a Longo Prazo
X
Captação de Recursos Exigíveis a Longo Prazo
X
Doações e Subvenções Recebidas para Investimento
X
Total das Origens dos Recursos
X
2 – Aplicação de Recursos
X
Déficit Líquido do Exercício
X
Aquisições para o Ativo Permanente
X
Aplicação de recursos no Ativo Realizável a Longo Prazo
X
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo
X
Redução do Patrimônio Social
X
Total da Aplicação de Recursos
X
3 – Variação dos Recursos Circulantes Líquidos (1-2)
X
Demonstrações da Variação dos Recursos Circulantes Líquidos
4 Ativo Circulante Líquido no início do Exercício
X
5 Ativo Circulante Líquido no Final do Exercício
X
6 Variação do ativo Circulante Líquido (5-4)
X
7 Passivo Circulante Líquido no início do Exercício
X
8 Passivo Circulante Líquido no Final do Exercício
X
9 Variação do Passivo Circulante Líquido (8-7)
X
10 Variação dos Recursos Circulantes Líquidos no Exercício (9-8)
X
QUADRO 9. Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos (DOAR)
Fonte: Manual CFC 2008

200X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.2.5. Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa é considerada de extrema importância
para as entidades, sejam elas com ou sem finalidade lucrativa, pois expressa a
origem do dinheiro que entrou no caixa.
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De acordo com Marion (2009, p. 451), essa Demonstração “[...] indica a
origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo
dinheiro que saiu do caixa em determinado período e, ainda o Resultado do Fluxo
Financeiro”. Existem duas formas de elaboração do Fluxo de Caixa o método Direto
ou Indireto.
Padoveze (2009, p. 412) explica os dois métodos do Fluxo de Caixa:
Pelo método direto, estrutura-se a Demonstração do Fluxo de Caixa a partir
das movimentações efetivadas financeiramente e constantes nos relatórios
contábeis do caixa e equivalentes de caixa. Na prática, é o método
tradicionalmente utilizado pelos gestores da tesouraria da empresa.
Constam os valores efetivamente pagos, com um mínimo de chassificação
para fins de análise.

O mesmo autor explica o método indireto como:
É o método que mais tem sido utilizado em publicações internacionais e que,
provavelmente, será adotado no Brasil. É similar à Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos, pois também parte do lucro líquido do
período, que vai sendo ajustado por itens que não representam efetiva saída
ou entrada de caixa.

Araújo (2005, p. 59) explica que a DFC “é muito impotante no que se
refere aos fluxos financeiros das entidades do terceiro setor, permitindo aos gestores
um planejamento financeiro, permitindo também o melhor momento de buscar
recursos para a manutenção de suas atividades.
Dessa forma, apresentamos um modelo de Fluxo de Caixa, de uma
entidade do Terceiro Setor.
Fluxo de caixa das atividades operacionais

200x1

200X2

Lucro líquido do exercício

XXX

XXX

Ajuste ao lucro líquido

XXX

XXX

(+) Depreciação

XXX

XXX

(-) Ajustes de exercícios anteriores

XXX

XXX

(-) Redução da Provisão Devedores Duvidosos

XXX

XXX

(+) Doação Recebida para imobilizado

XXX

XXX

Caixa Líquido Gerado (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

(exceto as contas da Cx/Bco/AP)

Xxx

XXX
XXX

(-) Aumento da conta Mensalidades a Receber

Xxx

XXX

Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional
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Fluxo de caixa das atividades operacionais

200x1

200X2

(-) Aumento da conta Estoque

XXX

XXX

(-) Aumento da conta Outros Créditos

XXX

XXX

(-) Aumento da Conta Adiantamentos

XXX

XXX

(+) Redução da Conta Financiamento Estudantil

XXX

XXX

(+) Redução da conta Despesas Antecipadas

XXX

XXX

(+) Redução do Realizável a Longo Prazo

XXX

XXX

(-) Redução da conta Fornecedores

XXX

XXX

(+) Aumento das Obrigações Trabalhistas/Sociais/Fiscais

XXX

XXX

(-) Redução da Conta Prov. de Férias

XXX

XXX

(-) Redução de Obrigações Diversas

XXX

XXX
XXX

(-) Redução da Conta Mensalidades Escolares a Apropriar
(+) Aumento do Passivo Não Circulante

XXX

XXX

Caixa Líquido Ativo e Passivo Operacional (2)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Fluxo de Caixa das atividades de investimentos

XXX

XXX

(+) Baixas do imobilizado

XXX

XXX

(-) Pagamento pela compra de bem para imobilizado

XXX

XXX

Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos (4)

XXX

XXX

XXX

XXX

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento

XXX

XXX

(-) Redução de Empréstimos

XXX

XXX

Total do valor Líquido de Caixa

XXX

XXX

Caixa/Banco/Aplicações no fim do período – 31/12/2008

XXX

XXX

Caixa/Banco/Aplicações no fim do período – 31/12/2009

XXX

XXX

Caixa Líquido Atividades Operacionais (3) = (1) + (2)

QUADRO 10 – Modelo de Demonstração de Fluxo de Caixa
Fonte: Demonstrações Financeiras – F.E.E.S.R

3.3.

Relatórios Complementares às Demonstrações Contábeis

Neste item, são apresentados os relatórios considerados complementares às
Demonstrações Contábeis. Dessa forma, tem-se uma perspectiva mais ampla das
atividades que a contabilidade abrange e como ela pode ser empregada, com o
intuito de oferecer uma visão mais clara da situação da entidade objeto das
Demonstrações.
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3.3.1. Notas Explicativas

As

notas

explicativas

servem

para

complementar

os

dados

das

Demonstrações Contábeis. Conforme Iudícibus (2009, p. 27), as Notas Explicativas
servem “para complementar dados das demonstrações relacionadas, existem as
Notas Explicativas que, na verdade, não são Demonstrações Financeiras; servem
apenas para complementá-las”.
De acordo com Araújo (2005, p. 59), “é um método de evidenciação”, que
“embora não sejam demonstrações contábeis, podem ser consideradas como um
complemento dessas, e estas estão previstas nas NBC T 6 e NBC T 10 como
componentes do conjunto das demosntrações contábeis para fins de divulgação.”
A NBC T 10 determina, em seu item 10.19.3.3, sobre o conteúdo:
10.19.3.3 - As demonstrações contábeis devem ser complementadas por
notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
a) o resumo das principais práticas contábeis;
b) os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente com
gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos;
c) as contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade
assistencial devem ser demonstradas como se a entidade não gozasse de
isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as
responsabilidades decorrentes dessas subvenções;
e) os fundos de aplicação restrita e responsabilidades decorrentes desses
fundos;
f) evidenciação dos recursos sujeitos a restrições ou vinculações por parte
do doador;
g) eventos 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
a longo prazo;
i) informações sobre os tipos de seguro contratados;
j) as entidades educacionais, além das notas explicativas, devem evidenciar
a adequação das receitas com as despesas de pessoal, segundo
parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e
sua regulamentação;
k) as entidades beneficiadas com isenção de tributos e contribuições devem
evidenciar suas receitas com e sem gratuidade de forma segregada, e os
benefícios fiscais gozados.

Pinto e Monello (2010, p. 21) mencionam que, conforme determina a lei
12.101/09, as entidades devem possuir “notas explicativas específicas em que
constem as seguintes informações mínimas: descrição de registro da entidade ou
projetos sociais nos Conselhos Municipais de Assistência Social, CMDCA e outras”.
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A NBC T 10.19.3.3, no item K, aponta a necessidade de as entidades do
terceiro setor evidenciarem, em suas notas explicativas, suas receitas com e sem
gratuidades recebidas, com referência aos benefícios fiscais usufruídos. No Estudo
de Caso realizado, serão inseridas as notas explicativas da instituição, para fins de
cumprimento dessa obrigatoriedade.
Conforme Manual do Conselho (2008, p. 76), o papel das notas explicativas é
“aumentar o poder informativo das Demonstrações Contábeis”. E devem ser
consideradas como parte integrante das Demonstrações Contábeis, de acordo com
o previsto nas Normas Brasileiras de Contabilidade.
Citamos abaixo, de acordo com o manual, exemplos de informações que
podem ser divulgadas em notas explicativas:
Descrição

dos

registros

da

entidade

nos

organismos

públicos

competentes;
Composição da estrutura administrativa;
Mecanismos de prestação de contas;
Relacionamento com outras entidades, inclusive partes relacionadas;
Localização e área de atuação da entidade;
Missão e programas sociais executados pela entidade;
Descrição de alguma restrição imposta à atuação da entidade, por parte
do Poder Público ou de doador;
Descrição da estrutura organizacional e como as decisões são tomadas;
Revisão das atividades e programas da entidade no contexto da sua
estratégia;
Reserva financeira, que a entidade esteja constituindo, para propósitos
futuros;
Doações significativas recebidas no período ou com perspectivas futuras
a receber;
Considerações sobre a política financeira da entidade, incluindo risco;
Garantias cedidas;
Contencioso com Poder Público, donatários ou a portadores de recursos;
Gratuidades concedidas e recebidas.
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3.3.2. Relatório de atividades

O Relatório de Atividades é um documento circunstanciado e detalhado e,
tem como objetivo, relatar os trabalhos desenvolvidos pela entidade em suas
atividades sociais, projetos realizados, convênios, parcerias e todas as atividades
desenvolvidas, como consta de suas finalidades previstas em seu estatuto social.
O respectivo relatório tem a função primordial de instruir os relatórios de
prestações de contas. Sobre o Relatório de Atividades, o Conselho (2008, p. 78)
explica que:
O relatório deve ter uma linguagem acessível e conter elementos que
possibilitem ao usuário verificar a atuação da entidade de acordo com seus
fins estatutários. Deve-se mencionar, por exemplo, os programas realizados
pela entidade, o número de pessoas beneficiadas, os maiôs utilizados para
atingir as finalidades, como, por exemplo, os valores gastos, o número de
voluntários, etc. Relatórios demasiadamente analíticos devem ser evitados,
a não ser que solicitados pelo órgão incumbido da análise. A concisão,
porém, não deve prejudicar a visão sistêmica das atividades e os meios
utilizados para alcançar os objetivos.

3.3.3. Parecer do Conselho Fiscal

De acordo com o Conselho (2008, p. 81), “O cumprimento dessa exigência
dependerá da estrutura administrativa da entidade, quanto à previsão ou não no
estatuto da entidade, porém, cabe ao órgão deliberativo máximo da entidade para
aprovação final da prestação de contas no âmbito interno”.
Em geral, as entidades possuem um conselho fiscal que tem a finalidade de
examinar contas da entidade e a atuação desta quanto ao cumprimento das
finalidades estatutárias, por meio de pareceres, relatórios destinados à Assembléia
Geral. O Conselho Fiscal deverá ter independência para realizar seus trabalhos; a
atividade do conselho fiscal, por esse motivo, deve ser realizada por pessoas com
qualificação compatível ao exercício da função.
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3.3.4. Relatório de Auditoria

De acordo com Iudicíbus (2009, p. 64-65), “Para maior segurança do usuário,
as empresas auditadas apresentam parecer de auditor, em que se expressa haver
um exame nas Demonstrações Financeiras, efetuado de acordo com os padrões de
auditoria geralmente aceitos”.
De acordo com o disposto no Manual (CONSELHO, 2008, p. 82), o exame de
auditoria das contas das Entidades de Interesse Social, feito por auditores
independentes, é uma exigência que pode ser feita pelo Poder Público, por
aportadores de recursos ou ainda estar previsto no estatuto da entidade. O mesmo
manual explica, ainda:
que a auditoria deve ser feita por auditor independente, contador
regularmente registrado no conselho regional de sua jurisdição, cujo
relatório e parecer circunstanciado devem acompanhar a prestação de
contas, contendo as recomendações que forem julgadas oportunas e
necessárias, especialmente, em relação aos controles internos.

Atualmente,

ocorreram

inúmeras

mudanças

na

legislação

contábil,

convergências das normas contábeis, mudanças na legislação tributárias e nas
questões de legais das entidades consideradas de assitência social. Nesse contexto
é que a contabilidade torna-se a principal fonte de informações para as mais
diversas finalidades, públicos e objetivos. Assim, é imprescindível que tais entidades
mantenham um rigoroso controle interno com a finalidade de subsidiar informações
confiáveis.
Com a publicação da lei 12.101/09, que regulamentou diversos aspectos das
entidades assistenciais, dentre eles exigências quanto à apresentação das
demonstrações contábeis e financeiras, devidamente auditadas por auditores
independentes, quando suas receitas anuais ultrapassarem a R$ 2,4 milhões, no
exercício. Para amparo e segurança das entidades e dos seus dirigentes, a auditoria
possui um papel fundamental nesse contexto.
As entidades sem fins lucrativos trazem, nos últimos tempos, um histórico de
penalidades, por ógãos reguladores e certificadores. Inclusive estão sendo punidas
pelas autoridades fiscais, em razão de situações provocadas, não por cometerem
atos ilícitos, mas por falta de profissionalização na execução de seus trabalhos e
uma apresentação das informações da entidade de forma equivocada, provocando
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até mesmo autos de infrações e penalidades sobre a entidade. Assim, “Quanto mais
a entidade investe na qualidade e segurança de suas informações, menos tende a
gastar com retrabalhos, ajustes, defesas e outros riscos” (IVAN; MONELLO, 2009, p.
22).
Os autores explicam que
Nesse âmbito, é na auditoria que se encontra a oportunidade de estabecer,
testar e avaliar cada procedimento, seus registros e reflexos para entidade.
Por esse motivo, atualmente, muitas entidades têm “investido” não só na
auditoria extrema, mas nos serviços de auditoria interna, com foco nesses
controles que refletem diretamente nas prestações de contas.

Crepaldi (2009, p. 3) explica que “De forma bastante simples, pode-se definir
auditoria como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações,
procedimentos, operações, rotinas das demonstrações contábeis de uma entidade”.
O mesmo autor segue explicando que a auditoria “consiste em controlar as
áreas-chaves nas empresas a fim de evitar situações que propiciem fraudes,
desfalques e subornos, através de testes regulares nos controles internos
específicos de cada organização”.
A auditoria aplicada às entidades do Terceiro Setor visa à eficiência dos
controles internos, que dão suporte às demonstrações contábeis, que, de acordo
com Crepaldi (2009, p. 3), “constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem
por objetivo a missão de parecer sobre sua adequação, consoante aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e a legislação específica”.
Segundo Ivan e Monello (2009, p. 23), os trabalhos dos auditores buscam
analisar:
Plano de Contas adequado e segregado;
Contas a receber, contas a pagar, setor de compras farmácia e
estoques;
Auditoria das rotinas, procedimentos e informações gerenciais geradas
pelo departamento pessoal/RH;
Auditoria do departamento de Assistência Social (levantamento das
rotinas e procedimentos inerentes à filantropia da instituição, análise das
normas e critérios de concessão de gratuidades, avaliação das fichas
socioeconômicas, entre outros);
Gestão de isenções e imunidade e obrigações acesssórias (Dacon, Dirf,
DIPJ, Rais, etc.);
Integração da área contábil e da área social (Ações sociais);
Integração dos sistemas de informações;
Validação da prestação de contas.
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Com base no atual momento em que as entidades sem fins lucrativos estão,
em fase de adaptações e adequações à nova legislação, a ferramenta Auditoria é
recomendada, com a finalidade de assegurar a exatidão das informações,
principalmente, no quesito de prestação de contas. Portanto, Pinto e Monello (2010,
p. 22) afirmam que “a auditoria aumenta a credibilidade das demonstrações
contábeis

e

das

notas

explicativas,

assegurando

maior

transparência

às

informações”. Dessa forma, a auditoria é uma grande ferramenta para o processo de
gestão e transparência das informações da entidade.

3.3.5. Relatório da Administração

O Relatório da Administração não possui caráter financeiro; porém, contempla
situações que estão relacionadas às atividades da entidade, possui uma
característica subjetiva da visão futura da entidade e traça expectativas e planos da
entidade. Trata-se de um relatório formado por informações extraídas das
demonstrações contábeis, notas explicativas, demonstrativos e informações
complementares coletadas de documentos oficiais da entidade.
Ludícibus (2009, p. 65) apresenta alguns tópicos que são evidenciados pelo
relatório de Diretoria:
Dados estatísticos diversos;
Indicadores de produtividade;
Desenvolvimento tecnológico;
Contexto socioeconômico da empresa;
Políticas diversas: Recursos humanos, exportação, etc.;
Expectativas com relação ao futuro;
Dados do orçamento de capital;
Projetos de Expansão;
Desempenho em relação aos concorrentes, etc.
As demonstrações contábeis da entidade Fundação de Ensino Eurípides
Soares da Rocha, objeto do Estudo de Caso, serão apresentadas em forma de
anexo (Anexo C).
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CAPÍTULO IV

4. ESTUDO DE CASO
FUNDAÇÃO DE ENSINO “EURÍPIDES SOARES DA ROCHA” – UNIVEM

Neste capítulo, será apresentado um estudo de caso de uma entidade
beneficente de assistência social portadora do CEAS.

4.1.

Metodologia

O estudo de caso é um dos tipos de pesquisa qualitativa que vem
conquistando uma aceitação crescente na área de educação. É caracterizado como
um tipo de pesquisa cujo objeto é análise detalhada de uma unidade. Pode
caracterizar-se tanto pelo estudo de uma entidade bem definida, quanto de um
programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade
social.
Trata-se de uma investigação que se debruça sobre uma situação específica,
procurando descobrir o que é mais essencial e característico. Com relação à
apresentação desse tipo de estudo, a pesquisa é evidenciada com característica de
forte cunho descritivo. De acordo com Martins (2002, p.1), “O pesquisador não
pretende intervir sobre a situação, mas conhecê-la como ela lhe surge”.
Ao explicar o Estudo de Caso, Yin (2005, p. 23) apresenta as três condições a
serem observadas, ao se definir as estratégias de pesquisa:
a) O tipo de questão proposta pela pesquisa;
b) A extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos
comportamentais atuais;
c) O grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos, em oposição a
acontecimentos históricos.
Apresentamos, a seguir, um quadro-resumo das estratégias de pesquisas
utilizadas nesta pesquisa:
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Estratégia

Forma de questão
De pesquisa

como, por que
Quem, o que, onde,
quantos, quanto
Análise
de Quem, o que, onde,
quantos, quando
Arquivos
Como, por que
Pesquisa histórica
Estudo de Caso
como, por que
QUADRO 11. Estratégias de Pesquisa
Fonte: Yin (2005, p. 24)
Experimento
Levantamento

Exige Controle
sobre eventos
comportamentais
Sim
Não

Focaliza
acontecimentos
Contemporâneos
Sim
Sim

Não

sim/não

Não
Não

Não
Sim

Como estratégia para realização do estudo de caso, as etapas abaixo serão
seguidas, com o objetivo de facilitar a coleta, preparação, análise de dados e as
conclusões do estudo.

4.1.1. Etapas de estudo de caso único

Para um estudo de caso único, mostramos as três principais etapas, conforme
apresenta Yin (2005 p. 72):
a) Definição e Planejamento;
b) Preparação, coleta e análise;
c) Análise e Conclusão.

Definição e Planejamento:
Seleciona o caso, com o objetivo de investigação e análise do problema
da pesquisa;
Definição da unidade de análise;
Elaboração do Protocolo do Estudo de Caso. (apêndice A).

Preparação, coleta e análise de dados:
Coleta e análise documental;
Aplicação de entrevistas para levantamento de informações, conforme
descritas no protocolo de estudo de caso;
Elaboração de relatório preliminar, com base nas informações das
entrevistas.
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Análise e Conclusão:
Com base nas informações do relatório preliminar, é realizada a análise
detalhada dos resultados obtidos e no levantamento de dados e
entrevistas realizados;
Elaboração das conclusões e registro de observações.

4.1.2. Aplicação do Estudo de Caso

A Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha foi escolhida para ser
objeto do estudo de caso, por ser considerada beneficente de assistência social,
pertencente ao Terceiro Setor, portadora do CEAS-Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social. Na presente pesquisa, buscaremos uma análise
da situação da entidade objeto de Estudo, a fim de encontrar respostas para o
problema discutido, que é: Como a contabilidade contribui no processo de
melhoria das prestações de contas nas entidades do Terceiro Setor?

4.2.

Informações Gerais sobre a Entidade

A história da instituição estudada é marcada fortemente pela atuação e
tradição no ensino superior, na cidade de Marília, Estado de São Paulo. Sua missão
está pautada em investimento no social, como agente de transformação humana,
provocando mudanças históricas, econômicas, políticas e na cidadania, tendo como
foco principal o investimento no potencial humano.
A instituição, atualmente, conta com 3.348 alunos matriculados em seus
cursos de graduação, graduação tecnológica, pós-graduação lato-sensu e strictu
sensu.
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4.2.1. Histórico da Entidade

A Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha foi instituída pelo
Educandário Dr. Bezerra de Menezes, de Marília-SP, por meio de escritura pública
de instituição, como entidade jurídica de direito privado, regida por este estatuto e
pelas leis a ela aplicáveis.
O ideal que permeava a criação da instituição surgiu de um grupo de
cidadãos, liderado pelo Sr. Hygino Muzy Filho. Eles, membros da comunidade
espírita mariliense, que, até então, dedicavam-se à direção do Educandário "Dr.
Bezerra de Menezes", que passou a ser o instituidor da nova Entidade, custodiada
pelo Instituto Assistencial Espírita de Marília. Na ocasião, o instituidor reservou e
doou um terreno, com 8.400 metros quadrados, ao lado do Educandário, para a
construção dos prédios da Faculdade.

4.2.2. Sistema Organizacional da Entidade

O Artigo 3°, do Estatuto da Mantenedora, estabelece que esta tem por fim:
Manter o Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, de acordo
com a legislação vigente;
Promover e divulgar o ensino, em todos os graus e ciclos, visando ao
progresso cultural e social de Marília e do Brasil;
Prestar assistência aos alunos comprovadamente carentes dos cursos
mantidos, administrados ou dirigidos pela fundação e, também, os do Instituidor,
através de concessões de bolsas de estudo, sem prejuízo de outras formas
assistenciais, nos termos do Estatuto;
Promover, apoiar e divulgar atividades relacionadas aos problemas do
ensino, da pesquisa e da educação em geral, visando ao seu aperfeiçoamento;
Exercer em todo o território nacional a radiodifusão, a televisão, o
jornalismo, a Internet e outros meios de comunicação, visando à difusão cultural e
educativa.
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Para a concretização de suas finalidades, essencialmente educacionais,
culturais e assistenciais, a Instituição poderá:
Criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino, em todos os graus,
sem finalidade lucrativa, porém remunerados modicamente, de forma a elevar o
nível cultual na cidade e no país;
Criar, instalar e manter serviços educativos, assistenciais e culturais que
beneficiem crianças, adolescentes e estudantes em geral, da cidade e do país;
Patrocinar

bolsas

de

estudo

totais

ou

parciais,

aos

alunos

comprovadamente carentes, no percentual exigido pela legislação em vigor,
especialmente a Lei Orgânica da Assistência Social e seus respectivos atos,
portarias e resoluções.
O Estatuto Social da entidade contempla todas as disposições gerais para
sua existência e funcionamento, sendo composto da seguinte forma:
Capítulo I – Da denominação, Instituição, Sede, Foro e Duração;
Capítulo II – Dos Fins;
Capitulo III – Do Patrimônio e da Receita;
Capítulo IV – Da administração Geral;
Capítulo V – Do Exercício Financeiro e da Prestação de Contas;
Capítulo VI – Das disposições Gerais, Transitórias e Finais.
Todos os procedimentos para funcionamento da entidade estão contemplados
no Estatuto, com a finalidade do cumprimento de seus objetos na sociedade e o
cumprimento das obrigações por parte dos diretores e administradores em suas
gestões.
Os dados, abaixo, foram coletados por meio de pesquisa aos estatutos,
documentos de criação da entidade, bem como documentos de criação do Centro
Universitário e seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.
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4.2.3. Transformação de Faculdades Integradas para Centro Universitário

Em

2002,

a

Instituição

solicitou

o

credenciamento

ao

MEC

para

transformação da Faculdade em Centro Universitário. O respectivo credenciamento
foi deliberado pelo MEC, pelo prazo de três anos, sendo as faculdades
transformadas em Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, com sede no
município de Marília, no Estado de São Paulo, mantido pela Fundação de Ensino
Eurípides Soares da Rocha, com sede no município de Marília, no Estado de São
Paulo.
Após o credenciamento, em 2004, a Instituição passou a oferecer cursos na
área de graduação tecnológica e foi criado o IST - Instituto Superior de Tecnologia,
com o objetivo de abrigar os cursos superiores de tecnologia.
A instituição, após obter credenciamento como Centro Universitário,
preocupou-se em readequar sua estrutura organizacional, com o intuito de
possibilitar um melhor gerenciamento de suas atividades administrativas e
pedagógicas.

QUADRO 12 – Estrutura Hierárquica Organizacional
Fonte: Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha – UNIVEM
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4.3.

Perfil da Entidade

4.3.1. Missão

A missão do Univem é promover o desenvolvimento integral de cidadãos, por
meio de formação humanista, científica e tecnológica, com visão reflexiva e crítica,
capacitando-os a atuar profissionalmente na construção de uma sociedade
qualitativamente melhor e socialmente justa.

4.3.2. Princípios

Os princípios e valores estabelecidos pelo Centro Universitário Eurípides
de Marília – UNIVEM foram pensados de forma a balizar o processo decisório e as
atitudes comportamentais da Instituição no cumprimento de sua Missão. Nesse
sentido, propõe-se a expressar as convicções e a conduta da Instituição, de seus
gestores e colaboradores, com relação à comunidade externa e interna.
Autonomia: Liberdade com responsabilidade no exercício de sua missão;
Empreendedorismo: Espírito de liderança, iniciativa e compromisso
social;
Qualidade: Criar e disponibilizar oportunidades de aprendizado, para o
desenvolvimento cultural, político, social e profissional do aluno;
Comunicação: Transmissão de informações de maneira clara, objetiva e
transparente;
Conhecimento como construção: O conhecimento é processo em
constante evolução;
Respeito às pessoas: Respeitar e conhecer a comunidade interna e
externa, desenvolvendo relações cooperativas e duradouras;
Ética: Compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional;
Flexibilidade: Preparo para atender e definir habilidades necessárias
para o cidadão do futuro, capaz de transformar a informação em conhecimento.
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4.3.3. Valores

Para o desenvolvimento da missão institucional e operacionalização das
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, foram definidos os seguintes valores
institucionais:
Assistência e promoção humana;
Compromisso e corresponsabilidade;
Engajamento social;
Proatividade;
Qualidade e produtividade;
Respeitabilidade, pluralidade e diversidade;
Cidadania e responsabilidade com o meio ambiente;
Sustentabilidade econômico-financeira.

4.3.4. Finalidade
O Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM tem como
finalidades:
Promover e divulgar o Ensino em todos os graus e ciclos, visando ao
progresso cultural e social de Marília e do Brasil;
Manter, provendo com os recursos necessários, de qualquer ordem, os
cursos e demais atividades que instale, administre ou dirija, propiciando bolsas de
estudo a estudantes;
Patrocinar estudos e soluções dos problemas de Ensino, em todos os
graus e ciclos, sempre com o atendimento das prescrições legais;
Oferecer cursos de graduação, nas modalidades de bacharelado,
licenciatura e superiores de tecnologia, abertos a candidatos que tenham concluído
o Ensino Médio ou equivalente e, também, a portadores de diploma de nível
superior, que tenham sido classificados em processo seletivo;
Oferecer

cursos

seqüenciais,

de

formação

específica

complementação de estudos, conforme a viabilidade e demanda regional;

e

de

110

Oferecer programas de Pós-graduação, compreendendo programas lato e
stricto sensu, ou seja, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências do
processo seletivo;
Desenvolver a extensão universitária, aberta a toda a comunidade interna
e externa, de forma a atender aos requisitos estabelecidos em programa e mediante
aprovação do Conselho Universitário e demais instâncias acadêmicas;
Produzir a pesquisa e a investigação sistematizada da realidade social do
cenário local, regional e nacional, visando à ampliação, sistematização, atualização,
aprofundamento e disseminação do conhecimento acadêmico. A pesquisa se
constitui numa das principais fontes do ensino e das demais atividades
desenvolvidas pelo corpo docente e discente.

4.3.5. Visão de Futuro

A Instituição definiu como sua Visão de Futuro o seguinte objetivo: “Tornar-se
polo gerador e disseminador de conhecimentos, com inserção nacional, promovendo
a evolução do ensino e a inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento
regional e nacional”.

4.3.6. Objetivo Geral

Promover qualificação pessoal e capacitação profissional de excelência,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade no atendimento diferenciado da
sua clientela, abrindo espaços de inclusão e de transformação social.

4.3.7. Objetivos Específicos

Foram definidos ainda os seguintes objetivos específicos:
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Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo, propiciando condições de educação ao homem, como sujeito
e agente de seu processo educativo e de sua história, pelo cultivo do saber, em suas
diferentes vertentes, formas e modalidades;
Contribuir para a formação de pessoas aptas para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;
Incentivar o trabalho de pesquisa científica, visando ao desenvolvimento
da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura;
Promover

a

divulgação

de

conhecimentos

culturais,

científicos,

tecnológicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
Atuar permanentemente no sentido do aperfeiçoamento cultural e
profissional,

integrando

os

conhecimentos

de

forma

articulada,

multi

e

interdisciplinarmente;
Possibilitar o conhecimento dos problemas do mundo, em particular os
nacionais, regionais e locais, prestando serviços especializados à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
Promover a extensão, aberta à participação da comunidade, visando à
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição;
Promover, no exercício de suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, o desenvolvimento harmônico e integrado de sua comunidade, com vista
ao bem-estar social, econômico, político e espiritual do homem;
Preservar os valores éticos, morais, cívicos e cristãos, contribuindo para
aperfeiçoar a sociedade, na busca do equilíbrio e bem-estar do homem;
Desenvolver ações que contribuam para a formação da consciência
planetária, visando ao equilíbrio ambiental e à preservação dos direitos humanos.

4.4.

Gestão

4.4.1. Gestão Institucional
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Os dados da gestão da entidade foram obtidos pelo dirigente Senhor Luiz
Carlos de Macedo Soares, vice-presidente da mantenedora e Reitor do UNIVEM.
Conforme entrevista realizada com o dirigente da entidade e de acordo com a
análise documental, dados coletados e demais informações, nos últimos tempos, a
entidade busca a melhoria e profissionalização, no processo de gestão, com o
objetivo do melhor atendimento aos cidadãos, através de inserções e canais de
atendimento à comunidade, por meio de projetos sociais específicos, na área
educacional, social, meio ambiente, sempre atentos. a mudanças do mundo
globalizado.
A gestão da entidade é realizada de forma conjunta entre os membros da
Mantenedora e os membros da Reitoria, visto que a Fundação de Ensino Eurípides
Soares da Rocha é mantenedora do Centro Universitário Eurípides de MaríliaUNIVEM, visando sempre à gestão eficaz dos recursos financeiros, com o objetivo
de manter suas atividades educacionais e sociais.
Dados Institucionais: Mantenedora - Mantida
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
Nome:
52.059.573/0001-94
CNPJ:
Avenida Hygino Muzy Filho, 529
End.:
Cidade: MARÍLIA
UF: SP
CEP: 17527-150
(14) 2105-0800
(14) 3413-2516
Fone:
Fax:
E-mail: fundacao@univem.edu.br
QUADRO – 13 Dados da Mantenedora
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA
Nome:
52.059.573/0001-94
CNPJ:
Avenida Hygino Muzy Filho, 529
End.:
Cidade: Marília
UF: SP
CEP:
(14) 2105.0800
(14) 3413-2516
Fone:
Fax:
E-mail:
fundacao@univem.edu.br
QUADRO – 14 Dados da Mantida
Cargo:
Nome:
End.:
Cidade:
Fone:
E-mail:

REITOR
LUIZ CARLOS DE MACEDO SOARES
Rua Joaquim Nabuco, 763
Marília
UF: SP
(14)3433-8297
Fax:

soares@univem.edu.br

QUADRO – 15 Dirigente Principal da Mantida

17525-901

CEP: 17506-200
(14) 3433-8297
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A entidade desenvolve suas atividades de prestação de serviços educacionais
há 43 anos, com responsabilidade, visando sempre ao cumprimento de sua missão,
ou seja, a melhoria de vida das pessoas através da educação de qualidade. Além
disso, ocupa um papel relevante na sociedade local e regional. Sua principal
característica é a oferta de ensino de qualidade, atuando como entidade beneficente
de assistência social e contribuindo para a formação e inserção do público jovem no
mercado de trabalho.
A gestão da entidade é composta por três áreas, denominadas área
acadêmica, área administrativa e pós-graduação, pesquisa e extensão. O
funcionamento das áreas é compartilhado e estas estão designadas como área meio
e área fim, com a finalidade de gerir todo o processo funcional da entidade. As
atividades no âmbito administrativo estão ligadas à Pró-Reitoria Administrativa (área
meio) e as atividades acadêmicas ligadas à Pró-Reitoria de Graduação e à PróReitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (área fim).

4.4.2. Gestão Contábil

A Entrevista com o responsável pela área contábil e informações coletadas
por meio de questionário, permitirá uma análise das rotinas da entidade, com o
intuito de buscar respostas ao problema apresentado na pesquisa.
O departamento de Contabilidade e Controladoria possuem atualmente cinco
funcionários, que desempenham as atividades pertinentes a essa área. Todos
graduados em Ciências Contábeis; existe um Gestor da área, Sr. Ricardo Fumiaki
Kawada, que trabalha na entidade há aproximadamente 10 anos, possui formação
específica e pós-graduação na área de Controladoria e Finanças.
Todos os documentos legais institucionais são arquivados e estão sob a
guarda do departamento de contabilidade, bem como toda a documentação
específica ligada à área contábil.
As primeiras informações obtidas no setor estão relacionadas às questões de
prestações de contas e certificações da entidade, e foram extraídos dados de
extrema relevância para o Estudo de Caso.
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Uma informação relevante para a realização deste estudo está no fato de que
a entidade teve problemas com certificação, precisou recorrer judicialmente para
garantir sua manutenção. Após tal fato, a entidade, que é de ensino superior, com o
surgimento do PROUNI – Programa Universidade Para Todos, instituído no ano de
2005, pelo Governo Federal, com a edição da lei 11.096/2005, firmou termo de
adesão ao sistema. Por consequência, a entidade, que possui imunidade tributária,
passou a garantir sua certificação pela legislação que regulamenta PROUNI –
Programa Universidade para Todos, que garante a isenção de impostos e
contribuições às entidades que fizeram adesão ao programa.
A entidade é reconhecida de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal,
está também inscrita no conselho municipal e nos demais órgãos reguladores, é
portadora do CEAS- Certificado entidade beneficente de assistência social com
atuação preponderante no ensino superior e na área de assistência social.
Em análise aos documentos e demonstrações contábeis, buscamos
informações sobre a origem da receita da instituição identificadas, conforme
descritas no quadro abaixo:
Origem da Receita

%

Receitas de Prestação de Serviços Educacionais

99%

Taxas Diversas, Emolumentos

1%

QUADRO 16 – Origem da Receita
Fonte: Demonstrações Contábeis – F.E.E.S.R - UNIVEM

O departamento de contabilidade participa na elaboração das prestações de
contas, pois envolve diversos aspectos relacionados à área contábil e requer
conhecimentos específicos das atividades da entidade, tais como as rotinas
financeiras, sistemas de informações e demais processos gerados pelos diversos
controles internos de áreas, que, obrigatoriamente abrangem o processo contábil.
As prestações de contas realizadas pela entidade, com finalidade específica
de atender à legislação e obter certificações, são:
Prestação de Contas Trienal ao MEC, com a finalidade de Certificação
prevista pela Lei 12.101/2009, anteriormente prestada ao CNAS para obtenção do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
Prestação de Contas ao MEC - Ministério da Educação para
comprovação de Bolsas PROUNI;
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Prestação de Contas ao MJ- Ministério da Justiça – Utilidade Pública
Federal;
Prestação de Contas ao Ministério da Justiça, Secretaria e Cidadania Utilidade Pública Estadual;
Prestação de Contas Conselho Municipal – Utilidade Pública Municipal;
SICAP – Sistemas de Prestações de Contas do Ministério Público.
As obrigações acessórias cumpridas pela entidade, mesmo possuindo
enquadramento jurídico como imune de impostos são:
DIPJ- Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica;
DIRF- Declaração de Imposto de Renda na Fonte;
DACON- Declaração de Contribuições Sociais;
DCTF- Declaração de Contribuições e Tributos Federais;
SIG-ISS – Sistema Integrado para gerenciamento do ISSQN (Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza).
As prestações de Contas para a mantenedora, Associados, diretoria e o
público interno, com a finalidade de controle das atividades são:
Demonstrações Contábeis, contendo Notas explicativas, Parecer do
Conselho Fiscal, Relatório de Auditoria;
Demais informações solicitadas pelos membros da mantenedora e da
Reitoria;
Informações prestadas em reuniões da Mantenedora e registradas em
atas específicas de todas as aprovações de Contas.
A prestação de contas à comunidade local é realizada, por meio de
publicação do Balanço Patrimonial, em jornal local de grande circulação e pelo
Balanço Social.
Com a finalidade de assegurar a qualidade das informações, a entidade
possui alguns controles internos, que têm por finalidade subsidiar informações para
a Contabilidade, conforme demonstramos abaixo:
Tipos de Controle Interno
Relatório Segregado de Receitas
Relatório Segregado de Despesas
Relatório Segregado de Gratuidades
Controle de Contas a Pagar
Controle de Contas a Receber
Controle de Ativo Imobilizado
Controle de Materiais em Estoque
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Tipos de Controle Interno
Plano de Centro de Custos
Controle de Custos das Gratuidades- Isenções
Análise socioeconômica dos alunos carentes
Controle Contábil individualizado de Convênios
Controle Contábil Individualizado dos Projetos Sociais
QUADRO 17 – Controles Internos
Fonte: F.E.E.S.R. – UNIVEM

A Contabilidade da entidade é realizada por sistema corporativo da empresa
(Totvs), que mantém integração com os demais sistemas.
Os sistemas utilizados para integração de dados com o sistema da
Contabilidade são:
Gestor Financeiro – Receitas, Custos com Gratuidade, Contas a Pagar e
Receber; Controle de Caixa e Recebimentos, Controle Bancário;
Gestor Corporativo – Orçamento e Custos;
Sistema de Folha de Pagamento (Totvs);
Sistema de Controle Patrimonial;
Sistema de Controle de Estoque e Almoxarifado.

As informações são disponibilizadas pelas áreas, para integração em regimes
semanais, mensais, sendo possível obter informações contábeis precisas e com
rapidez.
O Plano de Contas Contábil possibilita a contabilização por grupos de contas
específicos, Centros de Custos, gera informações de forma segregada, para maior
facilidade na elaboração de prestação de contas.
Como abordado na pesquisa, as entidades do Terceiro Setor têm
obrigatoriedade de apresentação das Demonstrações Contábeis. A entidade, objeto
de estudo, elabora as seguintes demonstrações:
1) Balanço Patrimonial;
2) Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício;
3) DOAR – Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos;
4) DMPL – Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido;
5) DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa.
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4.4.3. Certificação da Entidade

No ano de 2003, a instituição foi informada pelo MPS (Ministério da
Previdência Social), sobre a suspensão do Certificado alegando descumprimento de
aplicação das gratuidades. A instituição sempre realizou a aplicação de gratuidades,
conforme determina a legislação, porém sua contabilidade não evidenciava de forma
segregada a aplicação das respectivas gratuidades.
Devido ao problema ocorrido, a entidade alterou seus procedimentos na
gestão da informação contábil, optou por uma Contabilidade Segredada, com
informações detalhadas e por unidades de Centro de Custo, assim apresenta as
informações das aplicações de gratuidades em conformidade com a legislação das
entidades beneficentes de assistência social.
Tal processo ocorreu no mesmo período em que a entidade deixou de ser
Faculdades isoladas e passou a ser credenciada como Centro Universitário,
denominado UNIVEM - Centro Universitário Eurípides de Marília.
Em 2003, com a implantação do Centro Universitário, criou uma nova
Estrutura Organizacional com base na nova estrutura de Centro Universitário. A
instituição adotou uma estrutura de Centro de Custo, utilizada pela Contabilidade e
por todos os departamentos, com a finalidade de profissionalizar e tornar
transparente as informações contábeis.
Os Controles Internos relacionados à área Contábil, Financeira e Recursos
Humanos adotaram um plano de Centro de Custos. (Anexo B)
O departamento de Contabilidade foi reestruturado, como substituição de
profissionais técnicos e qualificados para a área; desvinculou-se fisicamente do
espaço em conjunto com a área financeira, gerou, assim, maior autonomia. O Plano
de Contas também foi estruturado de forma a atender às necessidades com criação
de Contas específicas e Centros de Custos. (Anexo B).
No mesmo período, a entidade implantou algumas áreas importantes para a
estrutura institucional, como a área de Controladoria, que resultou na melhoria e
qualidade da informação contábil, e o NAS, Núcleo de Assistência Social, para
assegurar o rápido encaminhamento dos processos de atendimentos sociais e
análise dos processos de bolsas de estudos e projetos sociais, bem como a criação
de normas e regras à concessão de gratuidades.
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Após análise das rotinas, atualmente, os processos de Prestações de Contas
da

instituição

são

elaborados

em

conjunto

pelos

departamentos

de

Contabilidade/Controladoria e NAS-Núcleo de Assistência Social.
Conforme consta nos documentos elaborados pela entidade, todos os
processos de prestações de contas são sustentados por informações contábeis
detalhadas no plano de contas, em grupos de contas, rubricas e plano de centro de
custos específicos, para receber a contabilização das gratuidades na modalidade de
bolsa de estudos e projetos assistenciais. (Anexo B).
Após análise das informações coletadas, constatamos que a entidade busca
melhoria constante nos processos de prestações de contas, por meio das
informações

contábeis.

A

entidade

possui

sistemas

informatizados,

que

disponibilizam informações detalhadas, o que atualmente subsidia as prestações de
contas.
Conforme proposto no item 3.1.2, utilizando as demonstrações contábeis da
entidade objeto de estudo, apresentamos, abaixo, um modelo de Demonstrações de
cumprimento de gratuidades.
TABELA 4 – Demonstração do Resultado do Exercício (Original)
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
C.N.P.J - 52.059.573/0001-94
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(valores expressos em reais)
Nota

2010
R$

2009
R$

RECEITAS DAS ATIVIDADES
Prestação de Serviços Educacionais

21.832.879

22.195.450

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS
Devoluções de Mensalidades e Taxas
Desconto Institucional

(181.305)
(1.369.565)

(107.254)
(1.141.242)

RECEITA LÍQUIDA

20.282.008

20.946.954

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Custos dos serviços educacionais

(8.736.456)

(8.970.173)

11.545.553

11.976.781

(2.564.797)
(3.982.625)
(5.313.744)
(1.294.081)
(545.731)

(4.106.746)
(2.810.918)
(5.122.455)
(334.420)
(605.473)

Superávit Bruto
(-) DESPESAS
Administrativas e Gerais
Despesas com Pessoal
Gratuidades em Geral
Bolsas/Convênios
Despesas Financeiras
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Nota
Isenção Previdenciária e Fiscal
(-) Isenção Previdenciária e Fiscal - Usufruída

9

2010
R$
3.134.106
(3.134.106)

2009
R$
3.213.581
(3.213.581)

(13.568.266)

(12.738.269)

-

-

(2.022.713)

(761.487)

1.508.237
(513.401)
994.836
(1.027.877)

1.314.469
1.314.469
552.982

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
Outras Receitas
Outras Despesas
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Fonte: Demonstrações Contábeis F.E.E.S.R. -UNIVEM

11

TABELA 5 – Demonstração do Resultado com Certificado
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
C.N.P.J - 52.059.573/0001-94
2010

2009

RECEITAS DO CERTIFICADO
INSS
COFINS

2.480.399

2.488.718

653.707

675.095

-

49.768

3.134.106

3.213.581

4.893.970

4.747.277

419.774

375.178

5.313.744

5.122.455

-2.179.638

-1.908.874

CSLL
TOTAL DAS RECEITAS
CUSTO DO CERTIFICADO
BOLSAS DE ESTUDO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL DOS CUSTOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Fonte: Lima (2003.p, 129) com adaptações

De acordo com o modelo aplicado, o resultado com certificado apresentado
para os períodos 2009 e 2010, respectivamente, nos valores de 1.908.874 e
2.179.638, demonstra que a entidade aplicou em gratuidades valores excedentes
aos exigidos em lei, para a manutenção do certificado.
Apresentamos, abaixo, Demonstração de Resultado do Exercício com
resultados antes do certificado e resultado com o certificado.
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TABELA 6 – Demonstração de Resultado antes do certificado e com
Certificado.
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
C.N.P.J - 52.059.573/0001-94
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(valores expressos em reais)
2010
R$
RECEITAS DAS ATIVIDADES
Prestação de Serviços Educacionais
GRATUIDADES
Bolsas de Estudo
Assistência Social
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS
Devoluções de Mensalidades e Taxas
Desconto Institucional

2009
R$

21.832.879

22.195.450

4.893.970
419.774

4.747.277
375.178

(181.305)
(1.369.565)

(107.254)
(1.141.242)

RECEITA LÍQUIDA

25.595.752

26.069.409

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Custos dos serviços educacionais

(8.736.456)

(8.970.173)

Superávit Bruto

16.859.297

17.099.236

(-) DESPESAS
Administrativas e Gerais
Despesas com Pessoal
Gratuidades em Geral
Bolsas/Convênios
Despesas Financeiras
Receita Financeira
(-) Isenção Previdenciária e Fiscal - Usufruída

(2.564.797)
(3.982.625)
(5.313.744)
(1.294.081)
(545.731)
132.712
(3.134.106)

(4.106.746)
(2.810.918)
(5.122.455)
(334.420)
(605.473)
241.742
(3.213.581)

(16.702.372)

(15.951.849)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

-

RESULTADO OPERACIONAL

156.925

1.147.387

1.508.237
(513.401)
994.836

1.314.469
1.314.469

1.151.761

2.461.856

2.179.638
3.134.106
5.313.744
(1.027.877)

1.908.874
3.213.581
5.122.455
552.982

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
Outras Receitas
Outras Despesas
RESULTADO ANTES DO CERTIFICADO
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
RESULTADO COM CERTIFICADO
Receitas com Certificado
Custo com Certificado
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fonte: Demonstrações Contábeis F.E.E.S.R. – UNIVEM com adaptações

-
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4.4.4. Proposta/Modelo de Roteiro para Prestação de Contas

Após análise documental da entidade objeto de estudo, tais como
documentos legais, Demonstrações Contábeis, Prestações de Contas e demais
documentos que embasaram a pesquisa, para cumprir o objetivo principal, em
propor um Roteiro para prestações de contas, apresentamos, a seguir, um
instrumento facilitador desenvolvido com a finalidade de auxiliar as ETS – Entidades
do Terceiro Setor, em especial as beneficentes de assistência social, que possui o
CEAS na elaboração de suas prestações de contas.

Proposta para Elaboração de Modelo de Prestação de Contas Roteiro
1. Analisar a legislação pertinente quanto aos documentos e modelos
específicos, a serem preenchidos por atividade preponderante e por área de
atuação: Educação, Saúde, Assistência Social (Lei 12.101/09 e Decreto
7.237/10).
2. Analisar as questões legais, tais como: Estatuto, Atas, inscrições em
conselhos exigidos pelos órgãos.
3. Apresentar documentos e prestar informações detalhadas referentes às
ações desenvolvidas nas entidades sociais, como Convênios, Projetos,
relatório circunstanciado de atendimentos.
4. Demonstrar através de Relatórios Gerenciais (planilhas, relatórios de
controle interno) os recursos aplicados em projetos e ações sociais.
5. Apresentar Demonstrações Contábeis evidenciando – de forma
segregada e detalhada – projetos, ações e gratuidades oferecidas pela
instituição. Compõem-se as demonstrações Contábeis de: Balanço
Patrimonial; Demonstrações de Resultados, Demonstrações de Fluxo de
Caixa,
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Notas
Explicativas e Parecer de Auditoria Externa.
6. Apresentar Demonstrativo Auxiliar de aplicação das gratuidades, de acordo
com a legislação, vinculado ao sistema contábil, através de informações das
contas contábeis utilizadas, para contabilização das referidas formas de
auxílio.
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Estrutura do Modelo – Prestação de Contas
Tipo de Relatório: _____________________________________________________
Período de Referência: ________________________________________________

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome/Razão Social: __________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Cidade : ___________________________________________

UF: ___________

Tel.: ____________________________________e-mail: ______________________
Natureza Jurídica: ____________________________________________________
Atividade Preponderante: _______________________________________________
Entidade Beneficente de Assistência Social?
( ) Sim

( ) Não

Regime de Tributação:
( ) Imune

( ) Isenta

Declaração de Utilidade Pública:
( ) Federal

( ) Estadual

( ) Municipal

Composição da Diretoria (Descrever todos os membros)
Mandato da Atual Diretoria
Início: ___/___/___

Término: ___/___/___

Representante Legal: __________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________
Profissão: ___________________________________________________________
CPF: _________________________________ RG:__________________________
Data de nascimento: : ___/___/___
Possui cargo público? ( ) Sim

( ) Não

Exerce na entidade função remunerada? ( ) Sim

( ) Não

Descrever as principais finalidades, de acordo com o Estatuto.
Fazer um breve relato das finalidades principais, conforme descritas no Estatuto.
Público-Alvo: Descrever o público-alvo beneficiário do atendimento.
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2. AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas:
Apresentação:
Identificação do Projeto/Ação: ___________________________________________
Detalhamento das Atividades
Descrição: Descrever como foi desenvolvido o projeto.
Objetivo:
Descrever o objetivo do projeto.
Público- Alvo Atendido:
Descrever o público atendido.
Resultados Obtidos:
A instituição deve fazer um relato dos resultados obtidos e quantificar os resultados
detalhadamente.
Obs.: Descrever todos os Projetos Sociais e Ações Sociais desenvolvidas
detalhadamente.
Área de abrangência dos projetos:
Área de Abrangência:
Informar se a abrangência é nacional ou internacional.
Estados (UFs): Informar os Estados de abrangência.
Outras Informações: ___________________________________________________
Origem das fontes de recursos utilizadas para custeio dos projetos, serviços e ações
sociais:
Descrição

%

Própria (recursos gerados pela prestação de serviços da entidade)
Própria (recursos de mensalidades associativas/doações de associados)
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e doações eventuais)
Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos e entidades públicas)
Outros

Alocação Contábil
Período:
Conta Contábil
4.01.02.11.0002

Nomenclatura da Conta Contábil
PROJETO - CRECHE ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE

Valor
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3. PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS

Nome do órgão ou entidade parceira: _____________________________________
Origem dos recursos: __________________________________________________
Natureza do Instrumento de Parceria: _____________________________________
Data de aprovação: ___/___/___
Descrever todos os projetos e convênios com os objetivos, aplicação dos recursos
financeiros, número de atendimentos realizados e informações sobre início e término
do projeto e, finalmente, apresentar resumo dos resultados obtidos com a parceria.
Obs.: A entidade deverá descrever todas as parcerias que possui para
desenvolvimento de projetos e ações sociais.

4. DOCUMENTOS E TÍTULOS

Títulos/Qualificação/Certificações Federais

Título/Qualificação

Possui?

Ano da publicação

Título de utilidade Pública Federal (lei nº. 91/35) – UPF
Qualificação como OSCIP (lei 9.790/99)
Atestado de Registro EBAS-Entidade Beneficente de
Assistência Social (Lei 8.742/93, alterada pela
12.101/2009)
Qualificação como Organização Social (Lei 9.637/98)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Lei 8.742/93 alterada pela 12.101/2009)
Condição de Entidade de apoio (Lei 8.958/98)
Registro no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais
(Decreto nº. 99.274) CNEA
Outros (especificar)

Títulos/Qualificação/Certificações em Outros Âmbitos
Possui?
UF Município Publicação em:
Título de Utilidade Pública Estadual
Título de Utilidade Pública Federal
Registro no Conselho Estadual de
Assistência Social
Registro no Conselho Municipal de
Assistência Social
Credenciamento no Ministério da
Educação
Outros (especificar)
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5. RELATÓRIO DE INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE
A entidade deverá elaborar relatório sobre a representação de sua inserção
no contexto da sociedade abordando os seguintes itens:
1. Atendimento

das

demandas

e

necessidades

do

público-alvo,

caracterizando-se seu perfil;
2. Planejamento e participação do público nas ações e projetos sociais;
3. Descrever a forma de participação do público-alvo;
4. A articulação da entidade nas parcerias e busca por ampliação de
atendimento ao público-alvo;
5. Descrever as parcerias e outras ações sociais;
6. Descrever as ações para dar visibilidade às atividades desenvolvidas;
7. Descrever as ações realizadas e forma de realização;
8. Relatar a avaliação dos serviços prestados à sociedade.
9. Relatar se a entidade participou de espaços de controle social
(Conselhos, fóruns, etc).
10. Descrever se os convênios, projetos e ações sociais atingem a
população de baixa renda;
11. Descrever o atendimento a beneficiários que se encontram em situação
de vulnerabilidade social ou de risco social;
12. Descrever as políticas ou ações de valorização da diversidade (étnica; de
gênero; opção sexual; portadores de necessidades especiais).
13. Descrever as políticas implantadas pela entidade para a prestação de
serviços, parcerias e ações sociais.
6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Modelo Sugerido para as Entidades sem fins lucrativos
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres
Bancos Conta Movimento - Recursos de Terceiros
Bancos Conta Movimento - Recursos com Restrições
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos Livres

2000X+1
XXXX
XXXX
XX
X
X
X
X
X

200X
XXXX
XXXX
XX
X
X
X
X
X
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Ativo
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos com
Restrições
Créditos a Receber
Aplicações Financeiras a Prazo
Cheques a Depositar
Mensalidades a Receber
Atendimento a Receber
(-) Provisão para Devedores Duvidosos
Adiantamentos a Empregados
Adiantamento a Fornecedores
Desembolso para Ressarcimento Futuro
Valores Pendentes de Prestação de Contas
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos
Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias
Despesas Antecipadas
Outros Valores a Receber
Gratuidade a continuar - Renuncia de Receita
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimento
Imobilizado
(-) Depreciação
Intangível
Diferido
Passivo + Patrimônio Social
Circulante
Obrigações com Instituições de Crédito
Empréstimos para Financiamento de Capital de Trabalho
Parcela de Empréstimos Transferida do Longo Prazo
Créditos Rotativos
Outras Operações de Crédito
Parcela de Outras Operações de Crédito Transferidas do Longo Prazo
Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços
Fornecedores
Vinculado a Consignações
Previdência Social
Imposto de Renda na Fonte
Sindical
Pensão Alimentícia
Convênios
Outras Consignações
Vinculada às Obrigações Tributárias
Previdência Social Patronal
PIS/PASEP
Impostos e contribuições – Renúncia Fiscal
Obrigações com Empregados
Salários a Pagar
Provisão para 13º Salário
Provisão para Férias
Recursos de Entidade Pública Nacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional

2000X+1
XXXX

200X
XXXX

X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
X
X
X
X
X
XXXX
XXX
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X

XX
X
X
X
X
X
XXXX
XXX
XX
X
X
X
X
X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
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Ativo
Recursos de Entidade Privada Nacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Privada Nacional
Recursos de Entidade Internacional
(-) Recursos Aplicados de Entidade Internacional
Recursos Pendentes de Convênios Encerrados
Recursos de Entidade Pública Nacional
Recursos de Entidade Privada Nacional
Recursos de Entidade Internacional
Outras Obrigações
Obrigações Não Reclamadas
Antecipações de Receita
Recebimentos Antecipados
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Obrigações com instituições de Crédito
Empréstimos para Financiamento de Capital de Trabalho
(-) Parcela de Empréstimos Exigível a Curto Prazo
Créditos Rotativos
Outras Operações de Crédito
(-) Parcela de Outras Operações de Crédito Exigível a Curto Prazo
Outras Obrigações de Longo Prazo
Patrimônio Social
Fundo Patrimonial Social
Fundos Institucionais
Fundos de Projetos Sociais
Doações e Subvenções
Superávit ou Déficit Acumulados
Fonte: Manual CFC 2008

2000X+1
XXXX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X

200X
XXXX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X

X

X

XXX
XX
X
X
X
X
X
XX
XXX
X
X
X
X
XX

XXX
XX
X
X
X
X
X
XX
XXX
X
X
X
X
XX

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT CONSOLIDADA
Receitas Ordinárias não Vinculadas
Receitas de Venda de bens e de Serviços
Receita de Taxa de Administração
Receita de Repasses Financeiros
Receita de Mensalidade e de Atendimento Hospitalar
Custo e Despesas Gerais não vinculadas
Custo dos Bens e Serviços Vendidos
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Superávit ou Déficit Ordinário nãoVinculado
Atividades Ordinárias Vinculadas
Receita de Atividade Educacional
Despesa de Atividade Educacional
Superávit ou Déficit de Atividade Educacional
Receita de Atividade de Assistência Social
Despesas de Atividade de Assistência Social
Superávit ou Déficit de atividade Social
Receita de Atividade Esportiva
Despesas de Atividade Esportiva
Receita de Atividade Saúde
Despesa de Atividade Saúde

200X+1
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX

200X
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT CONSOLIDADA
Superávit ou Déficit de Atividade de Saúde
Receita de Atividade Ambiental
Despesa de Atividade ambiental
Superávit de Atividade Ambiental
Superávit ou déficit de Atividades Ordinárias Vinculadas
Resultado Financeiro (Receita Financeira menos Despesa Financeira)
Provisões e Perdas Líquidas
Outras Receitas Líquidas (Receitas menos Despesas)
Variações Patrimoniais Líquidas
Benefícios Obtidos – Gratuidade
Benefícios Concedidos – Gratuidade
Déficit ou Superávit antes dos Tributos
Tributos incidentes sobre o Superávit
Superávit ou Déficit do Exercício
Fonte: Manual CFC 2008

200X+1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

200X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS (DOAR)
1 Origem dos recursos
Superávit Líquido do Exercício
Encargos de Depreciação e Amortização
Variações Patrimoniais - Gratuidade na Concessão de Benefícios
Variações Patrimoniais - Gratuidade na Obtenção de Benefícios
Custo da baixa do ativo permanente
Redução de Ativo Realizável a Longo Prazo
Captação de Recursos Exigíveis a Longo Prazo
Doações e Subvenções Recebidas para Investimento
Total das Origens dos Recursos
2 Aplicação de Recursos
Déficit Líquido do Exercício
Aquisições para o Ativo Permanente
Aplicação de recursos no Ativo Realizável a Longo Prazo
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo
Redução do Patrimônio Social
Total da Aplicação de Recursos
3 Variações dos Recursos Circulantes Líquidos (1-2)
Demonstrações da Variação dos Recursos Circulantes Líquidos
4 Ativo Circulante Líquido no início do Exercício
5 Ativo Circulante Líquido no Final do Exercício
6 Variação do ativo Circulante Líquido (5-4)
7 Passivo Circulante Líquido no início do Exercício
8 Passivo Circulante Líquido no Final do Exercício
9 Variação do Passivo Circulante Líquido (8-7)
10 Variação dos Recursos Circulantes Líquidos no Exercício (9-8)
Fonte: Manual CFC 2008

200X+1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

200X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Fundo
Descrição
Patrimonial
Saldo inicial
X
Doações
Subvenções
Superávit
Livre
Superávit
com
Restrição
Déficit
Saldo final
X
Fonte: Manual CFC 2008

Fundo
Institucional
X

Fundos
Especiais
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Doações e Superávit Patrimônio
Subvenções
Déficit
Social
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Demonstrativo de Base de Gratuidades
Prestação de Contas Trienal
Conta Contábil

Histórico
Receitas para Fins de Gratuidades
Receitas de Prestação de Serviços
Outras Taxas e Recebimentos Diversos
Receitas Contempladas pelo Decreto 7237/2010
1- Total das Receitas
(-) Deduções da Receita para fins de Gratuidade
(-) Devoluções
(-) Devoluções de Outras Taxas
(-) Outras devoluções
(-) Inadimplência apurada
(-) Concessões de Descontos
2 - Total das Deduções
3 - Base de Cálculo das Gratuidades
(Receitas-Deduções) = 1-2
Cálculo da Gratuidade (20%) a exigida conf Dec.
7.237/2010
Demonstrativo das Gratuidades (Dados Contábeis)
Bolsas de Estudos (carência)

20X1

20X2

20X3

Bolsa de Estudos Prouni Integral
Bolsas de Estudos Prouni Parcial
Programas Assistências
Outras Gratuidades
Despesas de Assistência Social
Total das Gratuidades conforme Decreto
7.237/2010
Fonte: Elaborado pelo Autor

Resumo da Aplicação das Gratuidades Demonstração do Cálculo
Período

Base de Cálculo - R$

20X1
20x2
20x3
Fonte: Elaborado pelo Autor

% Calculado Exigido em Lei.

% Aplicado pela entidade
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CAPÍTULO V

5. DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTUDO DE CASO E
SUGESTÕES

Este capítulo apresenta uma discussão sobre o resultado obtido na pesquisa,
na entidade objeto de estudo e “Como a Contabilidade contribui no processo de
melhoria das Prestações de Contas nas entidades do Terceiro Setor?

5.1.

Análise e Discussão

A decisão de uma EBAS (Entidade Beneficente de Assistência Social) optar
pelo CEAS- Certificado de Entidade Assistência Social gera a responsabilidade pela
gestão dos recursos deixados de recolher aos cofres públicos, que são aqueles
pertencentes à sociedade, pois, o cidadão paga os tributos que estão embutidos nos
preços finais de produtos e serviços em sua aquisição, esperando obter retorno de
serviços destinados à sociedade.
As regras estabelecidas pela legislação determinam, entre outros requisitos,
que todas as EBAS, portadora do CEAS, por meio de prestações de contas,
comprovem as aplicações em gratuidade, estas consideradas o requisito principal
para renovação do CEAS.
Os órgãos controladores e certificadores têm encontrado dificuldades em
analisar as demonstrações contábeis, apresentadas pelas entidades, em suas
prestações de contas. Isso tem provocado indeferimento de certificados.
O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, órgão fiscalizador das
contribuições previdenciárias e isenções, utiliza-se da escrituração e das
demonstrações contábeis para procedimentos de Auditoria e diligências fiscais, com
a finalidade de verificar os fatos geradores das contribuições sociais e para aferir o
cumprimento dos requisitos das isenções previdenciárias previstas no art. 29 da lei
12.101/2009.
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A pesquisa realizada e apresentada na (tabela 1), evidencia que muitas
instituições tiveram seus certificados cassados nos últimos anos, por não demonstrar
de forma adequada às informações e Demonstrações Contábeis quanto às
aplicações em gratuidades conforme previsão legal. No entendimento de Lima
(2003), o principal motivo das reprovações é devido à falta de normas para a
escrituração e elaboração das demonstrações contábeis.
As EBAS (Entidades Beneficentes de Assistência Social) devem adotar
práticas contábeis para facilitar a comprovação das gratuidades, além de
demonstrarem em notas explicativas as gratuidades e as isenções usufruídas, os
procedimentos de contabilização também devem estar registrados em grupos e
contas contábeis específicas, de forma segregada, possibilitando a comprovação
dos impactos e variações patrimoniais da entidade gerados pelo certificado. A
Contabilidade enquanto Ciência Social tem a responsabilidade em adotar a melhor
forma de mensuração e evidenciação.
A entidade objeto de estudo apresentou problemas com a certificação em
decorrência de uma contabilidade não adequada. Após o fato, a entidade buscou
uma revisão dos procedimentos contábeis implementando alterações para
adequação com a finalidade de atender aos requisitos exigidos nas Prestações de
Contas.
As Entidades Beneficentes de Assistência Social tem a obrigação de aplicar
no mínimo 20% de suas receitas em gratuidades. Dessa forma, entende-se que
deva evidenciar, em seus demonstrativos contábeis, no mínimo as seguintes
informações:
a) Valor das gratuidades aplicadas, apresentando o percentual mínimo de
20% da receita realizada;
b) Valor das gratuidades por tipo: Bolsas de estudos, projetos sociais
(Custos individualizados);
c) Valor das isenções usufruídas por espécie de contribuição;
d) O resultado apurado com certificado, através de confronto dos valores
aplicados em gratuidades e o custo da isenção usufruída.
Os controles internos adequados para subsidiar as informações Contábeis
poderão ser gerados com um sistema de informações adequado.
Na entidade objeto, de estudo, foram identificados sistemas de controles
internos que geram as informações para a Contabilidade. Quadro 17.
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5.1.1. Aplicação do Modelo de Demonstração de Resultado antes do certificado
e com certificado

Conforme aplicação do modelo apresentado por Lima (2003, p.129), no
presente estudo de caso, passamos, então, a discutir os resultados apurados no
modelo proposto apresentado na tabela 3, das demonstrações contábeis da
Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha.
No período de 2009, a entidade aplicou em gratuidades (bolsas de estudos e
projetos sociais) o montante de R$ 5.122.455 que são denominadas como Receitas
do Certificado. Os Custos do Certificado denominados como isenções das
contribuições representaram R$ 3.213.581.
Ao realizar o confronto entre os valores denominados de Receitas do
Certificado e os Custos do Certificado apura-se um resultado de R$ 1.908.874, desta
forma demonstra que o valor aplicado em gratuidades foi maior do que o valor
recebido em isenções das contribuições.
Em 2010, a entidade aplicou em gratuidades (bolsas de estudos e projetos
sociais), denominadas como Receitas do Certificado, o montante de R$ 5.213.744.
Os Custos do Certificado denominados como isenções das contribuições
representaram R$ 3.134.106.
Ao realizar o confronto entre os valores denominados de Receitas e os Custo
do Certificado, apresentam um resultado com certificado no valor de R$ 2.179.638,
desta forma o valor aplicado em gratuidades foi maior do que o valor recebido de
isenção das contribuições.
Na tabela 4, apresentamos os resultados detalhados antes do certificado e
com certificado e que resumidos abaixo:
TABELA 7 – Resumo dos Resultados
2010

2009

1.151.761

2.461.856

RESULTADO COM CERTIFICADO
2.179.638
Receitas com Certificado
3.134.106
Custo com Certificado
5.313.744
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(1.027.877)
Fonte: Demonstrações Contábeis F.E.E.S.R. – UNIVEM com adaptações

1.908.874
3.213.581
5.122.455
552.982

RESULTADO ANTES DO CERTIFICADO
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
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Após análise dos resultados apresentados, se a entidade não possuísse o
Certificado para o ano de 2009, teria obtido um resultado/superávit de R$ 2.461.856
contra o valor de R$ 552.982, resultado apurado pela instituição portadora do CEAS.
A diferença é exatamente o valor do resultado com certificado.
Para o ano de 2010, se a entidade não possuísse o Certificado, teria obtido
um resultado/superávit de R$ 1.151.761, porém apresentou um déficit de (R$
1.027.877) resultado da instituição portadora do CEAS. A diferença é exatamente o
valor do Resultado com certificado.

5.1.2. Aplicação e cálculo das gratuidades

Os valores das gratuidades (Bolsas de Estudos e projetos sociais) foram
concedidos, com base na lei 11.096/2005, e Decreto 2.536/198, para o ano de 2009
e, para o ano de 2010, com base na 11.096/2005 art.11, além de observar os
dispostos da lei 12.101/2009, art. 12 decreto 7237/2010 nova regulamentação.
Conforme informações extraídas das demonstrações contábeis, os valores
das receitas e das gratuidades da entidade são os seguintes:
TABELA 8 - Demonstrativo de gratuidades realizadas
Receitas da Atividade
Total das Receitas efetivas
Gratuidades – concedidas (bolsas)

2010
11.814.023
11.814.023
5.141.265

2009
17.380.710
17.380.710
5.122.455

Total de Receitas c/Gratuidades

16.955.288

22.503.166

43,52%
30,32%

29,47%
22,76%

Percentual Aplicado s/ Receitas Efetivas
Percentual Aplicado s/ Total das Receitas
Fonte: Demonstrações Contábeis – F.E.E.S.R

Os resultados apresentados, na tabela acima, demonstram que a entidade
aplicou percentual acima ao estabelecido em lei, 22,76% no ano de 2009 e, 30,32%
no ano de 2010, quando aplicados sobre as receitas totais, e 29,47% no ano de
2009 e, 43,52% no ano de 2010, quando aplicados sobre as receitas efetivas.
O número de atendimentos realizados em 2009 foi de 1.035 alunos e, em
2010, 1165 alunos, todos comprovadamente carentes, por meio de análise
socioeconômica, realizada pelo NAS - Núcleo de Assistência Social, conforme
determina a legislação vigente.
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TABELA 9 – Demonstrativo de gratuidades a ser aplicadas
Receitas da Atividade
Total das Receitas efetivas
Gratuidades a aplicar
Resumo
Gratuidades realizadas
Gratuidades a aplicar
Gratuidade aplicada a maior
Fonte: Demonstrações Contábeis – F.E.E.S.R

2010
11.814.023
11.814.023
2.362.805

2009
17.380.710
17.380.710
3.476.142

5.141.265
2.362.805
2.778.460

5.122.455
3.476.142
1.646.313

No ano de 2010, com a mudança de critérios de concessão de gratuidades,
de acordo com a Lei 12.101/2009 e o Decreto 7.231/2010, houve uma concessão
maior de valores de bolsas de estudos. Tal impacto foi ocasionado pela limitação de
percentual de bolsas em 50% e 100%, de acordo com as novas regras trazidas pela
nova lei da filantropia. Enquanto que anteriormente, eram concedidos percentuais
intermediários, por exemplo, até 50% havia concessões de 25%, 30% e 40% tais
casos tiveram que ser modificados para 50%, em função das alterações. Nos casos
entre 50% e 100%, as concessões também eram fracionadas 60%, 75% e 80%. As
concessões já realizadas a alunos da instituição foram reavaliadas e enquadradas
em 100%.

5.1.3. Contabilização das Gratuidades

A Fundação possui um plano de Contas onde permite uma contabilização, de
forma segregada, por contas específicas que registram as gratuidades. Vejamos o
quadro abaixo:
Grupo – Gratuidades – Assistência Social
4.01.02.10.0001
4.01.02.10.0002
4.01.02.10.0003
4.01.02.10.0004
4.01.02.11.0001
4.01.02.11.0002
4.01.02.11.0003
4.01.02.11.0004
4.01.02.11.0005

BOLSA DE ESTUDOS – CARÊNCIA
BOLSA DE ESTUDOS - PROUNI INTEGRAL
BOLSA DE ESTUDOS - PROUNI PARCIAL
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS
BOLSA DE ESTUDOS - PROJ. OPORT. P/ FUTUR
PROJETO - CRECHE ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS AO IDOSO
PROJETO SOCIAL – CAPPA
PROJETO ESPECIAL ATENDIMENTO A CARENTES

QUADRO 18 – Relatório de Contas de Registro das gratuidades
Fonte: Plano de Contas F.E.E.S.R

4086
4242
4243
4251
4087
4094
4156
4218
4223
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O registro contábil das gratuidades, na modalidade de Bolsas de Estudo, é
embasado em relatórios de análise socioeconômica dos alunos elaborado pelo NASNúcleo de Assistência Social, com parecer e assinatura de assistentes sociais. As
gratuidades na área de Assistência Social são embasadas em Projetos Sociais
realizados por meio de instrumento que contém informações do Convênio/Projeto os
e custos do projeto, acompanhados pela área social.
Como parte integrante da pesquisa, foi elaborada uma proposta de roteiro
para prestação de contas apresentado no item 4.4.4 do capítulo 4- Estudo de Caso,
onde contém os passos para sua elaboração e sugestões de demonstrativos que
auxiliem na evidenciação das gratuidades.
Buscamos identificar nesta pesquisa como a Contabilidade pode contribuir na
melhoria das Prestações de Contas das Entidades do Terceiro Setor.
Após a realização da pesquisa, é possível concluir que a contabilidade, além
de contribuir no processo de gestão das entidades sem fins lucrativos, colabora
também de forma ímpar nas informações utilizadas nas prestações de contas.
A comprovação das gratuidades exigidas em lei é realizada por meio de
informações e ferramentas contábeis como: plano de contas adequado, grupos e
contas específicos, segregação de custos de forma incontestável quanto a
aplicações dos benefícios concedidos pela ETS portadoras do CEAS.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, houve uma busca na resposta ao tema proposto no
estudo.
Após análise dos problemas com Indeferimentos de Prestações de Contas e o
papel da contabilidade na melhoria do processo, podemos responder a questão da
pesquisa: Como a Contabilidade contribui no processo de melhoria das
Prestações de Contas nas entidades do Terceiro Setor?
A Contabilidade contribui no processo de melhoria das prestações de contas,
quando as demonstrações contábeis forem apresentadas pelas EBAS, de forma
segregada e fornecer informações necessárias às prestações de contas.
As Demonstrações Contábeis devem ser escrituradas e elaboradas em
conformidade com os princípios e normas fundamentais da contabilidade.
Com um sistema de informações contábil adequado, controles internos
específicos às EBAS, estas conseguem produzir informações necessárias à gestão
dos programas sociais e às prestações de contas aos órgãos controladores e
certificadores. A contabilidade contribui na melhoria do processo de prestação de
contas, quando a informação contábil proporciona confiabilidade e transparência nas
Demonstrações Contábeis, considerada requisito essencial exigido nos processos
de prestações de contas. As informações devem evidenciar os valores de
gratuidades, custos, isenções de contribuições, bem como todas as informações
detalhadas para aferição do cumprimento das gratuidades para a manutenção do
certificado conforme legislação vigente.
A ETS, entidades do Terceiro Setor, obrigatoriamente devem profissionalizarse em seus processos de gestão contábil, para a manutenção de suas certificações,
que oferecem isenções de impostos e contribuições. Assim, garantem a
continuidade de sua missão e cumprimento do papel social.
Conforme estabelecido no início deste trabalho, consideramos que o objetivo
geral do trabalho foi plenamente atingido com a elaboração da Proposta do Roteiro
de Prestação de Contas apresentada no capítulo IV.
Acreditamos que os objetivos específicos foram atingidos após:
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Análise do sistema de informação contábil da entidade objeto de estudo.
Foi realizada análise do sistema de informações da entidade conforme
abordadas no capítulo IV Estudo de Caso;
Identificação de controles internos, na instituição estudo de caso, que
foram abordados no capítulo IV – Estudo de Caso;
Análise das informações gerais da entidade e aspectos específicos para
elaboração da proposta de Roteiro de Prestação de Contas.
Adicionalmente, foi apresentado um modelo de Demonstração de Resultado
antes do Certificado e com Certificado e aplicado à Demonstração de Resultado da
entidade objeto de estudo, para evidenciar os custos com certificado da entidade.
Dessa forma, foi possível concluir que entidade aplicou valores em gratuidades
superiores aos valores das isenções de contribuições sociais e previdenciárias.
Tal modelo permite maior clareza e transparência, e fica evidente como e
onde estão sendo aplicados os recursos que deveriam ser repassados aos cofres
públicos que são confiados a essas entidades.
Após análise de todas as informações apresentadas no desenvolvimento da
pesquisa, concluímos principalmente que:
As ETS, até pouco tempo, não apresentavam preocupações com
elaborações das demonstrações contábeis adequadas, para atendimento
às necessidades das Prestações de Contas aos órgãos controladores e
certificadores. Porém, com a nova legislação que regulamenta as
entidades e suas certificações, Lei 12.101/2009 e decreto 7.237/2010, as
entidades do Terceiro Setor deverão se profissionalizar na gestão
contábil, para atender às exigências das prestações de contas, com a
finalidade da comprovação dos requisitos para obtenção de suas
renovações de certificações.
A Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha entidade objeto do
presente estudo, também teve problemas de certificação, porém passou por um
processo de reestruturação na área contábil, com a finalidade de profissionalizar a
gestão contábil e os processos de prestações de contas, para fins de certificação.
Assim, detém atualmente uma estrutura de controles internos e sistema de
informações que possibilita uma contabilidade detalhada, sendo utilizada para
evidenciar e comprovar todas as ações sociais representadas por projetos sociais e
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a concessão de bolsas de estudos oferecidas pela instituição, pois sua atividade
principal é o ensino superior.
A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma entidade que pertence ao
Terceiro Setor considerada beneficente de assistência social. A definição do corpus,
restrito a apenas uma entidade, se deve à impossibilidade de ampliar a pesquisa e o
estudo a várias entidades. Não existe pretensão de esgotar o assunto, mas trabalhar
com foco na complexidade e as especificidades das entidades ligadas ao Terceiro
Setor.
O presente estudo almeja contribuir com informações destinadas às
instituições do Terceiro Setor, por meio de um estudo científico da área pesquisada
e, como parte do resultado da pesquisa, com a finalidade de colaborar com as
entidades do Terceiro Setor.
Conforme citado anteriormente, para fins de pesquisa deste trabalho, foi
utilizado um Manual elaborado pelo CRC - Conselho Regional de Contabilidade,
denominado Manual de procedimentos contábeis para fundações e entidades de
interesse social. Porém, este, apresenta ainda algumas lacunas como a falta de
procedimentos específicos para elaboração de prestações de contas e um roteiro
para elaboração. Assim, a presente pesquisa complementa as informações
existentes, subsidiando as entidades com informações que facilitem a elaboração
das Prestações de Contas.

SUGESTÕES

Em sentido amplo, após a realização deste trabalho, a sugestão para futuras
pesquisas é ampliar os estudos sobre o tema discutido e buscar a validação de um
Modelo e Roteiro Unificado de prestação de contas, para as entidades do Terceiro
Setor, junto aos órgãos certificadores e reguladores, com a finalidade de
profissionalizar, racionalizar os trabalhos das entidades e, assim, gerar segurança
para as partes interessadas, como Órgãos Certificadores e Entidades prestadoras
de Contas.
Dentro da realidade observada na entidade objeto de estudo, em relação às
atividades diárias desempenhadas e pelo cumprimento das normas existentes,
possui bons controles, regulamentação e normatização.

Dessa forma apresenta

sempre condições de melhoria da gestão, assim temos como sugestões:
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Para o auxílio do processo de Gestão da Contabilidade e para maior
segurança em relação às informações geradas pelo sistema de
informação, controles internos e outras fontes de informação, sugerimos
que a entidade mantenha em seu quadro de funcionários um profissional
para exercer as atividades de Auditoria Interna, para maior grau de
confiabilidade dos dados e informações;
Criação de uma área específica com a finalidade de pesquisa para
captação de novas fontes de receitas, a instituição possui uma estrutura
favorável com áreas específicas, e deve explorar a captação de novos
recursos financeiros com a finalidade de ampliar o atendimento a
sociedade.
Maior divulgação das atividades e programas sociais desenvolvidas pela
entidade, como Oficina de Tear, Artes com Bambu e outros programas
assistenciais para maior visibilidade para entidade ao seu público local e
regional;
Elaborar um plano de atendimento aos alunos carentes e estabelecer
limites com base nas novas regras de concessão de gratuidades, lei
12.101/2009, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira da
entidade.
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ANEXO A – Resoluções Utilizadas no levantamento dos processos indeferidos
expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
- Conselho Nacional de Assistência Social – Ano: 2005
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9
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57
72
74
78
79
82
102
105

Data da Expedição

DOU

24/2/2005
24/2/2005
24/2/2005
24/2/2005
17/3/2005
17/3/2005
17/3/2005
17/3/2005
6/4/2005
11/5/2005
11/5/2005
11/5/2005
11/5/2005
11/5/2005
9/6/2005
9/6/2005

1/3/2005
1/3/2005
1/3/2005
1/3/2005
22/3/2005
22/3/2005
22/3/2005
22/3/2005
11/3/2005
17/5/2005
17/5/2005
17/5/2005
17/5/2005
17/5/2005
15/6/2005
15/6/2005

Resoluções
Números
108
122
124
125
140
141
142
162
163
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185
200
202
204
205

Data da Expedição

DOU

9/6/2005
15/7/2005
15/7/2005
15/7/2005
11/8/2005
11/8/2005
11/8/2005
15/9/2005
15/9/2005
20/10/2005
20/10/2005
10/11/2005
10/11/2005
10/11/2005
10/11/2005

15/6/2005
19/7/2005
19/7/2005
19/7/2005
16/8/2005
16/8/2005
16/8/2005
22/9/2005
22/9/2005
20/10/2005
20/10/2005
17/11/2005
17/11/2005
17/11/2005
17/11/2005

Total de Resoluções: 31
Ano: 2006
Resoluções
Números
12
14
15
16
37
39
55
56
70
90
91
111
124
126
128
129
130
150
152
154
155
171
173
174

Data da Publicação
1/2/2006
1/2/2006
1/2/2006
1/2/2006
16/2/2006
16/2/2006
22/3/2006
22/3/2006
6/4/2006
18/5/2006
18/5/2006
29/6/2006
13/6/2006
13/6/2006
13/6/2006
13/6/2006
13/6/2006
17/8/2006
17/8/2006
17/8/2006
17/8/2006
21/9/2006
21/9/2006
21/9/2006

DOU
8/2/2006
8/2/2006
8/2/2006
8/2/2006
22/2/2006
22/2/2006
29/3/2006
29/3/2006
13/4/2006
24/5/2006
24/5/2006
16/7/2006
18/7/2006
18/7/2006
18/7/2006
18/7/2006
18/7/2006
24/8/2006
24/8/2006
24/8/2006
24/8/2006
29/9/2006
29/9/2006
29/9/2006

Resoluções
Números
175
195
197
199
200
209
210
228
229
230
231
233
246
249
251
252
253
254
255
256
257

Total de Resoluções: 45

Data da Publicação
21/9/2006
19/10/2006
19/10/2006
19/10/2006
19/10/2006
19/10/2006
19/10/2006
23/11/2006
23/11/2006
23/11/2006
23/11/2006
23/11/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006

DOU
29/9/2006
26/10/2006
26/10/2006
26/10/2006
26/10/2006
26/10/2006
26/10/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
1/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
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Ano: 2007
Resoluções
Números
11
13
14
15
16
18
19
20
39
40
41
42
43
44
45
62
63
64
65
66
67
76
78
79
80
81
82
104
105
106
107
108
118

Data da Publicação

DOU

15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/2/2007
15/3/2007
15/3/2007
15/3/2007
15/3/2007
15/3/2007
15/3/2007
15/3/2007
26/4/2007
26/4/2007
26/4/2007
26/4/2007
26/4/2007
26/4/2007
17/5/2007
17/5/2007
17/5/2007
17/5/2007
17/5/2007
17/5/2007
14/6/2007
14/6/2007
14/6/2007
14/6/2007
14/6/2007
19/7/2007

28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
28/2/2007
22/3/2007
22/3/2007
22/3/2007
22/3/2007
22/3/2007
22/3/2007
22/3/2007
4/5/2007
4/5/2007
4/5/2007
4/5/2007
4/5/2007
4/5/2007
28/5/2007
28/5/2007
28/5/2007
28/5/2007
28/5/2007
28/5/2007
21/6/2007
21/6/2007
21/6/2007
21/6/2007
21/6/2007
30/7/2007

Resoluções Data da Publicação
Números
19/7/2007
122
19/7/2007
123
19/7/2007
124
19/7/2007
126
16/8/2007
146
16/8/2007
147
16/8/2007
148
20/9/2007
164
20/9/2007
167
20/9/2007
168
20/9/2007
169
16/10/2007
183
16/10/2007
184
16/10/2007
185
16/10/2007
186
22/11/2007
200
22/11/2007
201
22/11/2007
202
4/12/2007
217
4/12/2007
220
4/12/2007
221
4/12/2007
222
4/12/2007
223
4/12/2007
224
22/11/2007
200
22/11/2007
201
22/11/2007
202
4/12/2007
217
4/12/2007
220
4/12/2007
221
4/12/2007
222
4/12/2007
223
4/12/2007
224

Total de Resoluções: 57

Ano: 2008
Resoluções
Números
12
13
14
15
17
18
30
31

Data da
Publicação

DOU

25/1/2008
25/1/2008
25/1/2008
25/1/2008
25/1/2008
25/1/2008
21/2/2008
21/2/2008

31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
28/2/2008
28/2/2008

DOU
30/7/2007
30/7/2007
30/7/2007
30/7/2007
30/8/2007
30/8/2007
30/8/2007
2/10/2007
2/10/2007
2/10/2007
2/10/2007
26/10/2007
26/10/2007
26/10/2007
26/10/2007
6/12/2007
6/12/2007
6/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
6/12/2007
6/12/2007
6/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
4/12/2007
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Resoluções
Números
32
33
34
62
64
72
73
74
83
93
94

Data da
Publicação

DOU

21/2/2008
21/2/2008
21/2/2008
10/9/2008
10/9/2008
15/10/2008
15/10/2008
15/10/2008
13/11/2008
11/12/2008
11/12/2008

28/2/2008
28/2/2008
28/2/2008
10/9/2008
10/9/2008
23/10/2008
23/10/2008
23/10/2008
13/11/2008
11/12/2008
11/12/2008

Total de Resoluções: 19

Ano: 2009
Resoluções
Números
9
18
24
25
34
35
41
90

Data da
Publicação

DOU

6/2/2009
18/2/2009
12/3/2009
12/3/2009
16/4/2009
16/4/2009
13/5/2009
22/10/2009

6/2/2009
19/2/1997
19/2/1997
19/2/1997
16/4/2009
16/4/2009
13/5/2009
22/10/2009

Total de Resoluções : 09
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ANEXO B – Plano de Centro de Custos – F.E.E.S.R
Plano de Centro de Custos
1
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
2
02.01
3
03.01
4
04.01
04.02
04.02.01
04.02.02
04.03
04.04
04.05
04.05.01
04.05.02
04.06
04.06.01
04.06.02
04.06.03
04.06.04
04.06.05
04.07
04.08
04.09
04.10
04.10.01
04.10.02
04.10.03
04.10.04
04.10.05
04.10.06
04.10.07
04.10.08
04.10.09
04.10.10
04.10.10.01
04.10.10.02
04.10.10.03
04.10.10.06
04.10.10.06.01
04.10.10.06.02
04.10.10.06.03
04.10.10.06.04

1
101
102
103
104
01.05
01.06
01.07
2
201
3
301
4
401
402
40201
40202
403
404
405
40501
40502
406
40601
40602
40603
40604
40605
407
408
409
410
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41009
41010
4101001
4101002
4101003
4101006
410100601
410100602
410100603
410100604

Mantenedora
Gabinete/Secretaria
Espaço Cultural
Custos / Despesas Indiretas
Biblioteca Espírita de Marilia-BEM
Salão Nobre
Auditório Shunji Nishimura
CIPA
Conselho Universitário
Gabinete/Secretaria
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Gabinete/Secretaria
Reitoria
Gabinete/Secretaria
Assessoria de Comunicação e Marketing
Marketing
Telefonia Operacional
Assessoria Jurídica
Controladoria
Bibliotecas
Biblioteca "Dr. Christiano A. Silva"
(Biblioteca Espírita de Marília – BEM)
Divisão de Informática
Laboratórios de Informática
Departamento de Sistemas de Informação
Suporte Técnico / Operações
Internet
Núcleo de Impressão
Secretaria Geral
Comissão Perm. de Regimes e Pesquisas
Comissão Perm. Avaliação Inst. e Planej.
Pró-Reitoria Acadêmica
Gabinete/Secretaria
Apoio Acadêmico
Secretaria das Coord. Cursos Graduação
Seção de Avaliação Institucional
Coordenadoria Geral de Pós- Graduação. Pesquisa e Extensão
Coord. Extensão e Ação Comunitária
Instituto Superior de Educação
Coordenadoria Geral de Licenciaturas
Centro Incubador de Empresas de Marília
Instituto Superior de Tecnologia – IST
Instituto Superior de Tecnologia – IST
Coordenadoria do IST
Gabinete
Cursos Superiores de Tecnologia – IST
CST - Desenvolvimento de WEB - Diurno
CST - Desenvolvimento de WEB - Noturno
CST - Rede de Computadores – Diurno
CST - Rede de Computadores – Noturno
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04.10.10.06.05
04.10.10.06.06
04.10.10.06.07
04.10.10.06.08
04.10.10.06.09
04.10.10.06.10
04.10.10.06.11
04.10.10.06.12
04.10.10.06.13
04.10.10.06.14
04.10.10.06.15
04.10.10.06.16
04.10.10.06.19
04.10.10.06.20
04.10.10.06.21
04.10.10.06.22
04.10.10.06.23
04.10.10.06.24
04.10.10.06.25
04.10.10.06.26
04.10.10.06.27
04.10.10.06.28
04.10.10.06.29
04.10.10.06.30
04.10.10.06.31
04.10.10.06.32
04.10.10.06.33
04.10.10.06.34
04.10.10.06.35
04.10.10.06.36
04.10.10.06.37
04.10.10.06.38
04.10.10.06.39
04.10.10.06.40
04.10.10.06.41
04.10.10.06.42
04.10.10.07
04.10.10.08
04.10.10.09
04.10.10.11
04.10.10.14
04.10.10.15
04.10.10.16
04.10.10.17
04.10.10.25
04.10.11
04.10.11.01
04.10.11.02
04.10.11.02.02
04.10.11.02.03
04.10.11.02.06
04.10.11.02.07

410100605
410100606
410100607
410100608
410100609
410100610
410100611
410100612
410100613
410100614
410100615
410100616
410100619
410100620
410100621
410100622
410100623
410100624
410100625
410100626
410100627
410100628
410100629
410100630
410100631
410100632
410100633
410100634
410100635
410100636
410100637
410100638
410100639
410100640
410100641
410100642
4101007
4101008
4101009
4101011
4101014
4101015
4101016
4101017
4101025
41011
4101101
4101102
410110202
410110203
410110206
410110207

CST - Banco de Dados – Diurno
CST - Banco de Dados – Noturno
CST - Design de Interiores – Diurno
CST - Design de Interiores - Noturno
CST - Design de Embalagens - Diurno
CST - Design de Embalagens - Noturno
CST - Design Gráfico – Diurno
CST - Design Gráfico – Noturno
CST – Gestão de Custos – Diurno
CST – Gestão de Custos – Noturno
CST – Gestão Financeira – Diurno
CST – Gestão Financeira – Noturno
CST – Gestão de Negócios – Diurno
CST – Gestão de Negócios - Noturno
CST – Gestão de Produção – Diurno
CST – Gestão de Produção - Noturno
CST – Gestão de Logística- Diurno
CST – Gestão de Logística - Noturno
CST – Gestão de Negócios Imobiliários - Diurno
CST – Gestão de Negócios Imobiliários - Noturno
CST – Gestão de Seguros – Diurno
CST – Gestão de Seguros – Noturno
CST - Processos Gerenciais - Diurno
CST - Processos Gerenciais - Noturno
CST - Tecnologia em Comércio Exterior - Diurno
CST - Tecnologia em Comércio Exterior - Noturno
CST - Tecnologia em Marketing - Diurno
CST - Tecnologia em Marketing - Noturno
CST – Gestão da Produção Industrial - Diurno
CST – Gestão da Produção Industrial - Noturno
CST – Gestão de Recursos Humanos - Diurno
CST – Gestão de Recursos Humanos - Noturno
CST - Sistemas para Internet - Diurno
CST - Sistemas para Internet - Noturno
CST - Fotografia – Diurno
CST - Fotografia – Noturno
Desenvolvimento de Projetos
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Atividades Complementares
Programa de Nivelamento de Alunos
Orientação de Estágio
Orientação de Iniciação Científica
Extensão
Eventos Institucionais – IST
Atividade Complementar
Coord. Geral Centro Educ. Continuada
Gabinete/Secretaria
Área de Gestão
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão de Hosp. e Sist. Saúde
MBA em Marketing
Orientação de Área de Gestão
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04.10.11.02.08
04.10.11.02.09
04.10.11.02.10
04.10.11.02.11
04.10.11.02.12
04.10.11.02.13
04.10.11.02.14
04.10.11.02.15
04.10.11.02.16
04.10.11.02.17
04.10.11.02.18
04.10.11.02.19

410110208
410110209
410110210
410110211
410110212
410110213
410110214
410110215
410110216
410110217
410110218
410110219

MBA em Gestão de Pessoas
Gestão Estratégica de Marketing - PLUS
Gestão Estratégica de Pessoas - PLUS
Gestão de Negócios e Produção - TECNO
MBA Gestão Empresarial - GLOBAL
MBA Marketing e Propaganda - PLUS
MBA em Gestão Pública – PLUS
MBA Gestão de Hospitais e Sistemas de Saúde - PLUS
MBA em Recursos Humanos e Desenv. Organizacional - TECNO
MBA Gestão da Produção – TECNO
MBA Marketing e Negócios
MBA Gestão de Recursos Humanos
MBA em Gestão de Projetos (Ênfase em PMBOK/PMI) –
04.10.11.02.20
04.10.11.02.20 GLOBAL
04.10.11.02.21
04.10.11.02.21 MBA em Logística Integrada e Cadeia de Suprimentos - TECNO
04.10.11.03
4101103
Área de Controladoria
04.10.11.03.01
410110301
MBA em Controladoria e Finanças
04.10.11.03.02
410110302
Orientação de Área de Controladoria
04.10.11.03.03
410110303
Gestão de Controladoria e Finanças
04.10.11.03.04
410110304
MBA Controladoria e Finanças - PLUS
04.10.11.03.05
410110305
MBA Controladoria e Finanças
04.10.11.04
4101104
Área de Direito
04.10.11.04.01
410110401
Direito Civil e Processual Civil - PLUS
04.10.11.04.02
410110402
Direito Penal e Processual Penal
04.10.11.04.03
410110403
Direito Processual Civil
04.10.11.04.04
410110404
Direito Tributário
04.10.11.04.05
410110405
Direito do Trabalho e Proc. do Trabalho
04.10.11.04.06
410110406
Orientação de Área do Direito
04.10.11.04.07
410110407
Especialização em Direito Trabalhista e Previdenciário -PLUS
04.10.11.04.08
410110408
Direito Tributário – PLUS
04.10.11.04.09
410110409
Direito Penal e Processual Penal - PLUS
04.10.11.04.10
410110410
Teoria Geral do Direito e do Estado - PLUS
04.10.11.04.11
410110411
Direito Civil e Processual Civil
04.10.11.05
4101105
Área de Informática
04.10.11.05.01
410110501
Engenharia de Software
04.10.11.05.03
410110503
Redes de Computadores e Internet
04.10.11.05.04
410110504
Orientação de Área de Informática
04.10.11.05.05
410110505
Especialização em Banco de Dados - TECNO
04.10.11.05.06
410110506
Especialização em Sistemas para Internet - TECNO
04.10.11.05.07
410110507
Especialização em Sistemas para Internet
04.10.11.06
4101106
Cursos Corporativos
04.10.11.06.01
410110601
Sasazaki
04.10.11.06.02
410110602
Jacto
04.10.11.06.02.01 41011060201 (Sequencial de Adm. Vendas e Marketing)
04.10.11.06.03
410110603
Núcleo de Psicanálise de Marília
04.10.11.07
4101107
Área de Agronegócios
04.10.11.07.01
410110701
MBA em Gestão de Agronegócios
04.10.11.08
4101108
Desenvolvimento de Projetos
04.10.11.09
4101109
Orientação de Área de Agronegócios
04.10.11.10
4101110
Eventos Institucionais – CEC
04.10.11.11
4101111
Área de Arte e Linguagem
04.10.11.11.01
410111101
Especialização em Arte Terapia - PLUS
04.10.11.11.02
410111102
Especialização em Língua Portuguesa e Ensino - MAGISTER
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04.10.11.11.03
04.10.11.12
04.10.11.12.01
04.10.11.13
04.10.11.25
04.10.12
04.10.12.01
04.10.12.02
04.10.12.03
04.10.12.04
04.10.12.05
04.10.12.06
04.10.12.07
04.10.12.08
04.10.12.25
04.10.12.26
04.10.13
04.10.13.01
04.10.13.02
04.10.13.02.05
04.10.13.02.06
04.10.13.02.07
04.10.13.03
04.10.13.04
04.10.13.25
04.10.13.26
04.10.14
04.10.14.01
04.10.14.02
04.10.14.03
04.10.14.04
04.10.14.05
04.10.14.06
04.10.14.25
04.10.14.26
04.10.15
04.10.16
04.10.16.01
04.10.16.02
04.10.16.03
04.10.16.04
04.10.16.05
04.10.16.06
04.10.16.07
04.10.16.08
04.10.16.09
04.10.16.10
04.10.16.10.10
04.10.16.10.20
04.10.16.11.05
04.10.16.11.06
04.10.16.12

04.10.11.11.03
4101112
410111201
04.10.11.13
4101125
41012
4101201
4101202
4101203
4101204
4101205
4101206
4101207
4101208
4101225
4101226
41013
4101301
4101302
410130205
410130206
410130207
4101303
4101304
4101325
4101326
41014
4101401
4101402
4101403
4101404
4101405
4101406
4101425
4101426
41015
41016
4101601
4101602
4101603
4101604
4101605
4101606
4101607
4101608
4101609
4101610
410161010
410161020
410161105
410161106
4101612

Especialização em Design – PLUS
Área de Psicologia
Especialização em Psicoterapia Psicanalítica - GLOBAL
Treinamentos Corporativos
Atividade Complementar
Coord. Programa Mestrado em Direito
Gabinete/Secretaria
Mestrado em Direito
Desenvolvimento de Projetos
Curso Especial/Professores Visitantes
Pesquisa
Orientação de Dissertação
Extensão
Eventos Institucionais - Mestrado em Direito
Atividade Complementar
Banca Mestrado – Direito
Coord. Prog. Mestrado em C. Computação
Gabinete/Secretaria
Mestrado em Ciência da Computação
Pesquisa
Orientação de Dissertação
Extensão
Desenvolvimento de Projetos
Eventos Institucionais - Mestrado em Ciência da Computação
Atividade Complementar
Banca Mestrado - Ciência da Computação
Coord. Prog. Mestrado em Administração
Gabinete/Secretaria
Mestrado em Administração
Desenvolvimento de Projetos
Pesquisa
Extensão
Eventos Institucionais - Mestrado em Administração
Atividade Complementar
Banca Mestrado – Administração
Conselho do Curso de Direito
Coordenadoria do Curso de Direito
Gabinete/Secretaria
Pesquisa
Orientação de Escritório de Assistência Jurídica
Orientação de NPJ
Juizado Especial de Pequenas Causas
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Estágios
Revista "Em Tempo"
Curso de Graduação de Direito
Direito Diurno
Direito Noturno
Grupo de Estudos
Eventos Institucionais – Direito
Pesquisa
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04.10.16.13
04.10.16.14
04.10.16.15
04.10.16.16
04.10.16.17
04.10.16.18
04.10.16.20
04.10.16.21
04.10.16.22
04.10.16.23
04.10.16.24
04.10.16.25
04.10.16.26
04.10.16.27
04.10.17
04.10.18
04.10.18.01
04.10.18.02
04.10.18.02.01
04.10.18.02.02
04.10.18.02.03
04.10.18.02.04
04.10.18.02.05
04.10.18.02.06
04.10.18.02.07
04.10.18.02.08
04.10.18.02.09
04.10.18.03
04.10.18.04
04.10.18.05
04.10.18.06
04.10.18.07
04.10.18.08
04.10.18.09
04.10.18.10
04.10.18.10.10
04.10.18.10.20
04.10.18.11
04.10.18.11.10
04.10.18.11.20
04.10.18.12
04.10.18.12.10
04.10.18.12.20
04.10.18.13
04.10.18.13.10
04.10.18.13.20
04.10.18.14
04.10.18.14.01
04.10.18.14.02
04.10.18.15
04.10.18.16
04.10.18.17

4101613
4101614
4101615
4101616
4101617
04.10.16.18
4101620
4101621
4101622
4101623
4101624
4101625
4101626
4101627
41017
41018
4101801
4101802
410180201
410180202
410180203
410180204
410180205
410180206
410180207
410180208
410180209
4101803
4101804
4101805
4101806
4101807
4101808
4101809
4101810
410181010
410181020
4101811
410181110
410181120
4101812
410181210
410181220
4101813
410181310
410181320
4101814
410181401
410181402
4101815
4101816
4101817

Orientação à Monografia/TCC
Orientação de Estágios
Orientação Didático-Pedagógica - DIPE
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Iniciação Científica Direito
Extensão
Desenvolvimento de Projetos
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Atividade Complementar
Supervisão de TC – Direito
Atividades NDE – Direito
Conselho do Curso de Administração
Coord. Cursos Grad. Área Administração
Gabinete/Secretaria
Pesquisa - Área de Adm.
Pesquisa - Adm. Empresas
Pesquisa - Análise Sistemas
Pesquisa - Comércio Exterior
Pesquisa - Marketing
Orientação Monografia/TCC
Orientação Didático-Pedagógica - DIPE
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Núcleo de Prática Profissional
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientações de Estágios
Jogos de Empresa – Business Game
Orientação Escritório Modelo - Comércio Exterior
Orientação de Monografia /TCC
Curso de Grad. Administração de Empresas
Administração Diurno
Administração Noturno
Curso de Grad. Análise de Sistemas
Análise Sistemas Diurno
Análise Sistemas Noturno
Curso de Grad. Comércio Exterior
Comércio Exterior Diurno
Comércio Exterior Noturno
Curso de Grad. Marketing
Marketing Diurno
Marketing Noturno
Atividades de Laboratórios
Atividades do Núcleo de Estágio
Estágio
Desenvolvimento de Projetos
Extensão - Adm.
Extensão - Análise de Sistemas
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04.10.18.18
04.10.18.19
04.10.18.20
04.10.18.21
04.10.18.22
04.10.18.23
04.10.18.24
04.10.18.25
04.10.18.26
04.10.18.27
04.10.18.28
04.10.19
04.10.20
04.10.20.01
04.10.20.02
04.10.20.03
04.10.20.04
04.10.20.04.10
04.10.20.04.20
04.10.20.05
04.10.20.06
04.10.20.07
04.10.20.08
04.10.20.09
04.10.20.10
04.10.20.11
04.10.20.12
04.10.20.13
04.10.20.14
04.10.20.15
04.10.20.16
04.10.20.17
04.10.20.18
04.10.20.25
04.10.20.26
04.10.20.27
04.10.21
04.10.22
04.10.22.01
04.10.22.02
04.10.22.03
04.10.22.04
04.10.22.04.10
04.10.22.04.20
04.10.22.05
04.10.22.06
04.10.22.07
04.10.22.08
04.10.22.09
04.10.22.10
04.10.22.11
04.10.22.12

4101818
4101819
4101820
4101821
4101822
4101823
4101824
4101825
4101826
4101827
4101828
41019
41020
4102001
4102002
4102003
4102004
410200410
410200420
4102005
4102006
4102007
4102008
4102009
4102010
4102011
4102012
4102013
4102014
4102015
4102016
4102017
04.10.20.18
4102025
4102026
4102027
41021
41022
4102201
4102202
4102203
4102204
410220410
410220420
4102205
4102206
4102207
4102208
4102209
4102210
4102211
4102212

Extensão - COMEX
Extensão – MKT
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Oficina de Marketing
Eventos Institucionais - Administração
RAFE - Revista do Curso de Administração
Atividade Complementar
Orientação / Banca de Projetos
Supervisão de TC – Administração
Atividades NDE – Administração
Conselho do Curso de Ciências Contábeis
Coordenadoria do Curso de C. Contábeis
Gabinete/Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Ciências Contábeis Diurno
Ciências Contábeis Noturno
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Desenvolvimento de Projetos
Extensão
Orientação de Estágios
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais - Ciências Contábeis
Escritório Modelo
Atividade Complementar
Supervisão de TC - Ciências Contábeis
Atividades NDE - Ciências Contábeis
Conselho do Curso de C. Computação
Coordenadoria do Curso de C. Computação
Gabinete/Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Curso de Grad. Ciência da Computação
Ciência da Computação Diurno
Ciência da Computação Noturno
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Desenvolvimento de Projetos
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Orientação de Estágios
Extensão
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Plano de Centro de Custos
04.10.22.13
04.10.22.14
04.10.22.15
04.10.22.16
04.10.22.17
04.10.22.18
04.10.22.19
04.10.22.20
04.10.22.21
04.10.22.24
04.10.22.25
04.10.22.26
04.10.22.27
04.10.23
04.10.24
04.10.24.01
04.10.24.02
04.10.24.03
04.10.24.04
04.10.24.05
04.10.24.05.10
04.10.24.05.20
04.10.24.06
04.10.24.06.01
04.10.24.06.02
04.10.24.07
04.10.24.08
04.10.24.09
04.10.24.10
04.10.24.10.01
04.10.24.10.02
04.10.24.10.03
04.10.24.10.04
04.10.24.10.05
04.10.24.10.06
04.10.24.10.07
04.10.24.10.08
04.10.24.10.09
04.10.24.11
04.10.24.12
04.10.24.13
04.10.24.14
04.10.24.15
04.10.24.16
04.10.24.25
04.10.25
04.10.26
04.10.26.01
04.10.26.02
04.10.26.03
04.10.26.04
04.10.26.05

4102213
4102214
4102215
4102216
4102217
4102218
04.10.22.19
04.10.22.20
04.10.22.21
4102224
4102225
4102226
4102227
41023
41024
4102401
4102402
4102403
4102404
4102405
410240510
410240520
4102406
410240601
410240602
4102407
4102408
4102409
4102410
410241001
410241002
410241003
410241004
410241005
410241006
410241007
410241008
410241009
4102411
4102412
4102413
4102414
4102415
4102416
4102425
41025
41026
4102601
4102602
4102603
4102604
4102605

Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Curso de Grad. Sistemas de Informação
Eventos Institucionais - Ciência da Computação
Orientação DP por Acompanhamento - Ciência da Computação
Orientação Monitoria - Ciência da Computação
Projeto de Extensão - Inclusão Digital
Supervisão de Iniciação Científica
Atividade Complementar
Supervisão de TC - Ciência da Computação
Atividades NDE - Ciência da Computação
Conselho do Curso de Tradutor
Coordenadoria do Curso de Tradutor
Gabinete/Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Laboratório de Tradução e Mídia
Curso de Graduação em Tradutor
Tradutor Diurno
Tradutor Noturno
Cursos Periódicos
Español Básico
Español Elemental
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Estágio em Língua Estrangeira
Orientação à Iniciação Científica
Orientação de Estágio
Orientação Laborátorio de Idiomas
Curso de Inglês Instrumental (Extensão)
Pesquisa
Orientador de Prática de Ensino
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Extensão
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Desenvolvimento de Projetos
Orientação de Inciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais – Tradutor
Atividade Complementar
Conselho dos Cursos de Licenciatura em Letras
Coord. do Curso de Licenciatura em Letras
Gabinete e Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
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Plano de Centro de Custos
04.10.26.06
04.10.26.07
04.10.26.08
04.10.26.08.10
04.10.26.08.20
04.10.26.09
04.10.26.10
04.10.26.11
04.10.26.12
04.10.26.13
04.10.26.14
04.10.26.15
04.10.26.16
04.10.26.18
04.10.26.25
04.10.27
04.10.28
04.10.28.01
04.10.28.02
04.10.28.03
04.10.28.04
04.10.28.05
04.10.28.06
04.10.28.07
04.10.28.08
04.10.28.08.01
04.10.28.08.02
04.10.28.09
04.10.28.10
04.10.28.11
04.10.28.12
04.10.28.13
04.10.28.14
04.10.28.15
04.10.28.16
04.10.28.17
04.10.28.25
04.10.29
04.10.30
04.10.30.01
04.10.30.02
04.10.30.03
04.10.30.04
04.10.30.05
04.10.30.06
04.10.30.07
04.10.30.08
04.10.30.08.01
04.10.30.08.02
04.10.30.09
04.10.30.10
04.10.30.11

4102606
4102607
4102608
410260810
410260820
4102609
4102610
4102611
4102612
4102613
4102614
4102615
4102616
4102618
4102625
41027
41028
4102801
4102802
4102803
4102804
4102805
4102806
4102807
4102808
410280801
410280802
4102809
4102810
4102811
4102812
4102813
4102814
4102815
4102816
4102817
4102825
41029
41030
4103001
4103002
4103003
4103004
4103005
4103006
4103007
4103008
410300801
410300802
4103009
4103010
4103011

Orientação de Monografia/TCC
Orientação de Estágio
Curso de Licenciatura em Letras
Licenciatura em Letras Diurno
Licenciatura em Letras Noturno
Desenvolvimento de Projetos
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Extensão
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais – Licenciatura em Letras
Atividade Complementar
Conselho do Curso de Licenciatura em Matemática
Coord. do Curso de Licenciatura em Matemática
Gabinete e Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Orientação de Estágio
Curso de Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Matemática Diurno
Licenciatura em Matemática Noturno
Desenvolvimento de Projetos
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Extensão
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais – Licenciatura em Matemática
Atividade Complementar
Conselho do Curso de Sistemas de Informação
Coord. do Curso de Sistemas de Informação
Gabinete e Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Orientação de Estágio
Curso de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação Diurno
Sistemas de Informação Noturno
Desenvolvimento de Projetos
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Orientação de Atividades Científico-Culturais
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Plano de Centro de Custos
04.10.30.12
04.10.30.13
04.10.30.14
04.10.30.15
04.10.30.16
04.10.30.17
04.10.30.25
04.10.30.26
04.10.30.27
04.10.31
04.10.32
04.10.32.01
04.10.32.02
04.10.32.03
04.10.32.04
04.10.32.05
04.10.32.06
04.10.32.07
04.10.32.08
04.10.32.08.01
04.10.32.08.02
04.10.32.09
04.10.32.10
04.10.32.11
04.10.32.12
04.10.32.13
04.10.32.14
04.10.32.15
04.10.32.16
04.10.32.17
04.10.32.18
04.10.32.25
04.10.32.26
04.10.32.27
04.10.32.28
04.10.50
04.10.51
04.10.52
04.10.53
04.10.54
04.10.55
04.11
04.11.01
04.11.02
04.11.02.01
04.11.02.02
04.11.02.03
04.11.02.04
04.11.02.04.01
04.11.02.04.02
04.11.02.04.03
04.11.02.04.04

4103012
4103013
4103014
4103015
4103016
4103017
4103025
4103026
4103027
41031
41032
4103201
4103202
4103203
4103204
4103205
4103206
4103207
4103208
410320801
410320802
4103209
4103210
4103211
4103212
4103213
4103214
4103215
4103216
4103217
4103218
4103225
4103226
4103227
4103228
41050
41051
41052
04.10.53
41054
04.10.55
411
41101
41102
4110201
4110202
4110203
4110204
411020401
411020402
411020403
411020404

Extensão
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais - Sistemas de Informação
Atividade Complementar
Supervisão de TC - Sistemas de Informação
Atividades NDE - Sistemas de Informação
Coord. Geral do Curso de Engenharia de Produção
Gabinete e Secretaria
Pesquisa
Núcleo de Prática Profissional
Avaliação Institucional
Dependentes e Adaptandos
Orientação de Monografia/TCC
Orientação de Estágio
Curso de Engenharia de Produção
Engenharia de Produção Diurno
Engenharia de Produção Noturno
Desenvolvimento de Projetos
Orientação Didático-Pedagógica (DIPE)
Orientação de Atividades Científico-Culturais
Extensão
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Atividade Complementar
Programa de Nivelamento de Alunos
Programa de Capacitação Acadêmica
Eventos Institucionais – Engenharia de Produção
Atividade Complementar
Laboratório de Química
Supervisão de TC - Engenharia da Produção
Atividades NDE - Engenharia de Produção
Núcleo de Trabalho de Cursos
Núcleo de Apoio Institucional / PROUNI
Núcleo de Atividades Complementares
Avaliações Governamentais do Ensino
Ambulatório Médico
Núcleo de Educação à Distância
Pró-Reitoria Administrativa
Gabinete/Secretaria
Administração Geral
Contabilidade
Compras
Almoxarifado
Zeladoria
Apart Hotel
Copas
Limpeza
Patrimônio
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Plano de Centro de Custos
04.11.02.04.05
04.11.02.04.06
04.11.02.04.07
04.11.02.04.08
04.11.02.04.09
04.11.02.04.10
04.11.02.04.11
04.11.02.04.12
04.11.02.05
04.11.02.06
04.11.03
04.11.03.01
04.11.03.02
04.11.03.03
04.11.04
04.11.04.01
04.11.04.02
04.11.04.03
04.11.04.04
04.11.04.05
04.11.05
04.11.05.01
04.11.05.02
04.11.05.03
04.11.05.04
04.11.05.05
04.11.05.06
04.11.05.07
04.11.05.08
04.11.05.09
04.11.05.10
04.11.05.11
04.11.05.12
04.11.05.13
04.11.05.14
04.11.05.15
04.11.05.16
04.11.05.17
04.11.06
04.12
04.12.01
04.13
04.13.01
04.13.02
04.20
04.25

411020405
411020406
411020407
411020408
411020409
411020410
411020411
411020412
4110205
4110206
41103
4110301
4110302
4110303
41104
4110401
4110402
4110403
4110404
4110405
41105
4110501
4110502
4110503
4110504
4110505
4110506
4110507
4110508
4110509
4110510
4110511
4110512
4110513
4110514
4110515
04.11.05.16
04.11.05.17
41106
412
41201
413
41301
41302
420
04.25

Refeitório
Reprografia
Manutenção
Segurança
Oficina
Construção
Manutenção Elétrica
Portaria
Transporte
Jardinagem e Decoração
Administração/Diretoria Financeira
Tesouraria
(Contas a Pagar e Fluxo de Caixa)
Setor de Cobrança Judicial – DECOJU
Recursos Humanos
Recrutamento e Seleção
Administração de Pessoal
(Treinamento e Desenvolvimento)
(Cargos e Salários)
(Segurança e Medicina do Trabalho)
Núcleo de Assistência Social
Assistência Social
Assistência Educacional
Projeto CAPAC
Projeto CAPED
Projeto Arca de Noé
Projeto CAPPA
Projeto Universidade na Melhor Idade
Projeto Social - FEBEM
Projeto Social - Escritório de Assistência Judiciária
Projeto Social - Marilia Xadrez Clube
Projeto Social - APAE Marília
Projeto Social - Assistência Tributária as Pessoas Carentes
Projeto Social - Cáritas Diocesana
Projeto Social - Associação de Bairro do Jardim Cavallari
Projeto Social - Restaurante Infantil - Inclusão Digital
Associação Filantrópica de Marília
Mansão Ismael
Protocolo Central
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Gabinete/Secretaria
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Gabinete/Secretaria
Revista Eletrônica do UNIVEM – REU
Setor de Registro de Diplomas
Setor de Provas e Exames
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Anexo C – Demonstrações Contábeis – F.E.E.S.R. – UNIVEM
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Membros da Assembleia Geral:
FUNDAÇÃO DE ENSINO “EURÍPIDES SOARES DA ROCHA”
CNPJ – 52.059.573/0001-94
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2010 e
as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação
vigente, bem como o Parecer do Auditor Independente. A Instituição é uma
Fundação Civil sem fins lucrativos, fundada em 09 de julho de 1967 e tem como
objetivo a prestação de serviços educacionais de nível superior, lato e stricto sensu,
promovendo atendimento a pessoas carentes, em especial a crianças e
adolescentes, através de bolsas de estudo e prestação de serviços à comunidade.
No exercício de 2010, a Receita Total da Instituição atingiu o valor de R$
21.922.956,99, sendo que desse total, R$ 20.282.008,44 refere-se à Receita de
prestação de serviços educacionais deduzida de devoluções e descontos
institucionais e R$ 1.640.948,55 referentes às demais receitas, tais como outras
taxas, doações, outras receitas e receitas financeiras, conforme descrito abaixo.
Composição dos valores
Receita de Prestação de Serviços Educ.
Outras Receitas - Taxas
Total de Receita de Prest. De Serv. Educ.
Demais Receitas / Doações
Receitas Financeiras
( - ) Devoluções / Descontos Institucionais
Total Geral

R$ 21.634.114,95
R$ 198.763,57
R$ 21.832.878,52
R$ 1.508.236,85
R$ 132.711,70
(R$ 1.550.870,08)
R$ 21.922.956,99

Os gastos com gratuidades compõem-se em bolsas de estudos integrais e parciais e
representaram um investimento social da ordem de R$ 2.925.118,02 a alunos
atendidos diretamente pela instituição, sendo também destinados R$ 1.968.851,72
em Bolsas Integrais e Parciais aos alunos incluídos pelo Programa Universidade
para Todos - PROUNI. Ainda com filantropia, efetuamos gastos com programas,
ações sociais de mais recursos no montante de R$ 247.295,35, totalizando os
gastos com Assistência Social no ano de 2010 o montante de R$ 5.141.265,09, em
atendimento ao Plano de Ação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência
Social de Marilia, em atenção às normas legais, com Programas / Projetos e Ações
Sociais destinadas a crianças, adolescentes, cidadania e saúde e demais serviços
oferecidos à sociedade. As bolsas de estudos e os gastos com Assistência Social,
por meio de convênios filantrópicos com entidades assistenciais coligadas, no
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atendimento gratuito a pessoas carentes, representaram 30,32 % do total da receita
com gratuidades, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8, atendeu, portanto,
o definido em lei. Houve, também, no ano de 2010, investimentos no Ativo
Permanente, no montante de R$ 245.268,71, bem como nas atividades
operacionais, os gastos com pessoal docente e administrativo no montante de R$
12.454.079,42, acrescidos de R$ 1.049.637,47, com serviços técnicos de terceiros, o
valor de R$ 13.503.716,89, representa 62% da receita de prestação de serviços
educacionais.
Colocamo-nos à disposição de Vossas
esclarecimentos eventualmente necessários.

Senhorias

Marília (S.P.), 25 de Abril de 2011.

Amauri Rosa
Presidente da Mantenedora

Fernando Terciotti
1º Tesoureiro

para

prestar-lhes

os
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FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
C.N.P.J. – 52.059.573/0001-94
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(Em reais)
1

Contexto operacional

A Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha é uma Entidade civil,
filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação,
regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade
tem como finalidade o atendimento à infância, ao adolescente, à juventude, ao
idoso, o amparo à família e a qualificação profissional de trabalhadores.
2

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Normas Brasileiras de
Contabilidade aplicadas para Fundações (NBC T 10.4), e também em
conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e 11.638/07. As demonstrações estão sendo
divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis
a. Disponibilidades
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários
depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.
b. Mensalidades a Receber
Representam os valores provenientes de direitos a receber pela contra
prestação de serviços educacionais.
c. Provisão para Perdas
A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a
receber, com base em estimativas reais, para fazer face a possíveis perdas.
d. Créditos Diversos
Referem-se a créditos de salário maternidade e convênio firmado junto ao
banco Santander, que serão apropriados adequadamente às suas respectivas
competências quando do momento de sua realização.
e. Adiantamentos
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São valores provenientes de adiantamentos a funcionários e fornecedores, que
serão debitados em folha de pagamento e baixados quando do recebimento da
nota fiscal do fornecedor.
f.

Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição de materiais alocados no almoxarifado
que não excede o valor de mercado.
g. Créditos Educativos
Representam os valores a receber provenientes de bolsas não gratuitas
concedidas a alunos, a serem reembolsadas quando da conclusão do curso,
sendo que, quando no ato do pagamento pelo aluno, os créditos concedidos
são convertidos ao valor do crédito atual.
h. Imobilizado
Os bens do Imobilizado estão registrados e demonstrados contabilmente pelo
custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação, de
acordo com a taxa permitida pela legislação.
i.

Passivo Circulante e Não Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo
prazo e atualizados monetariamente quando essa exigência for pertinente.
j.

Obrigações Trabalhistas e Tributárias

Registram os valores provenientes de salários a serem pagos, FGTS, INSS,
além das contribuições sindicais, PIS, sobre folha de pagamento e impostos
retidos na fonte a serem recolhidos e outros.
k. Empréstimos Financeiros
Basicamente constituem-se em recursos provenientes de contas garantidas e
financiamentos tomados junto a instituições financeiras, com a finalidade de
capital de giro.
l.

Contribuições Escolares a Apropriar

Referem-se às matrículas efetuadas no final do exercício de 2010, que serão
apropriadas em regime de competência, no transcorrer do exercício de 2011 e
a depósitos bancários não identificados efetuados em favor da Fundação, que
serão baixados quando da apresentação do recibo de depósito pelo
interessado depositário.
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m. Provisão para contingências
Trata-se de conta onde são registrados os valores de constituição de provisão
para eventuais perdas em ações judiciais.
n. Receitas
As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da
Competência, e são provenientes de mensalidade a receber e outras pequenas
receitas.
o. Despesas
As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e
foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as
exigências legais-fiscais.
3

Mensalidades a Receber

Mensalidades a Receber
Cheques a Receber - Mensalid.
Promissórias Receber - Mens.

4

2009
3.758.984
559.337
206.871
4.525.191

Créditos Educativos

Programa
Creduf
Fies
Outros Créditos Educativos
Total

5

2010
3.813.259
489.456
188.102
4.490.817

Imobilizado

Circ
164.863
36.205
10.470
211.539

2010
N. Circ
353.525
353.525

Total
518.387
36.205
10.470
565.063

2009
Total
541.247
10.470
551.717
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2010
Bens não Destinados ao Uso
Objeto de Arte - Quadros e Pinturas
Marcas, Direitos e Patentes
Direito de Uso - Linha Telefônica
Biblioteca Espírita de Marília
Terrenos
Prédios e Benfeitorias
Móveis e Utensílios
Aparelhagem de Som e Imagem
Software
Videoteca - BEM
Livros - BEM
Discos e CDs - BEM
Bens Destinados ao Uso
Terrenos
Prédios e Benfeitorias
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Segurança
Aparelhagem de Som e Imagem
Laboratório de Tradutor - Intérprete
Aparelho de Telefonia Celular
Becas e Acessórios
Banco de Dados - Consulta de Alunos
Software - Mantidas
Móveis e Utensílios - Fundação
Equipamentos de Informática
Livros Biblioteca
Videoteca - Biblioteca
Paisagismo - Faculdades
Software - CIEM
Motocicletas
(-) Deprec.Amort. Acumuladas
Construções em Andamento
Prédios e Benfeitorias
Conjunto Polisportivo - Ginásio
Bens Arrendados
TOTAL DO IMOBILIZADO

2009

6.039
8.840
14.879

6.039
8.840
15.880
30.759

45.000
105.710
21.489
726
1.709
6.167
15.535
316
196.652

45.000
105.710
21.489
726
1.709
6.167
15.535
316
196.652

2.312.541
14.005.853
234.640
357.883
17.640
346.146
111.236
9.176
9.654
2.082
164.929
1.292.298
2.438.267
903.661
16.379
118.955
3.752
3.300
(6.489.708)
15.858.684

2.312.541
14.005.853
234.640
335.654
17.640
295.633
111.236
9.176
9.654
2.082
164.929
1.271.737
2.139.404
903.184
16.379
118.955
3.752
3.300
(6.124.928)
15.830.820

1.012.051
56.400
1.068.451
284.449

1.012.051
56.400
1.068.451
431.824

17.423.113

17.558.505
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6

Empréstimos e Financiamentos

Referem-se a valores tomados junto a Instituições Financeiras com a finalidade
de capital de giro e financiamentos de veículos, há também alguns créditos a
funcionários referentes, empréstimos consignados em folha de pagamento.
Banco
Banco Santander
Banco do Brasil
Itaú
BNDES
Outros
Total

7

Circulante
1.684.353
13
1.293.635
57.993
3.035.993

2010
Não Circulante
246.409
28.359
274.768

2009
Total
1.737.210
1.718
1.135.870
157.409
3.352
3.035.559

Total
1.930.762
13
1.321.993
57.993
3.310.761

Ajustes de Exercícios Anteriores

Registram-se os efeitos de mudanças de procedimentos contábeis e da
retificação de falhas imputáveis ao exercício anterior.
8

Gratuidades

As gratuidades (bolsas de estudos e projetos sociais) foram concedidas com
base na Lei n° 11.096/05, artigo 11, além de observar também os dispostos da
Lei n°12.101/99, artigo 12 e decreto n° 7.237/10.
Dos Projetos Sociais
A Fundação apresenta diversos cursos de formação profissional. O objetivo é
atender a pessoas de baixa renda (carentes) e desenvolver conhecimento e
habilidades que contribuam para o melhor desempenho na atuação ou inserção
profissional no mercado de trabalho.
Receitas da atividade

2010
11.814.023

2009
17.380.710

Total das Receitas efetivas
Gratuidades - Concedidas
Total das Receitas c/Gratuidades

11.814.023
5.141.265
16.955.288

17.380.710
5.122.455
22.503.166

43,52%
30,32%

29,47%
22,76%

Percentual Aplicado s/ Receitas Efetivas
* Percentual Aplicado s/ Total das Receitas

*Exercício de 2010 - A receita utilizada para base de cálculo da gratuidade
desse exercício foi a efetivamente recebida, conforme permitido na legislação,
sendo que, para o exercício de 2009, a Receita utilizada foi a bruta,
desconsiderando somente as devoluções e descontos.
9

Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas, a
seguir, como se devidas fossem, a saber:
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Contribuição
INSS - Cota Patronal
Cofins
CSSL
Total

2010
2.480.399
653.707
3.134.106

2009
2.488.718
675.095
49.768
3.213.581

10 Patrimônio Social
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits
apurados, anualmente, desde a data de sua constituição.

11 Do Resultado do Exercício
O déficit do exercício foi de R$ 1.027.877, no entanto, é necessário observar que
a depreciação do exercício foi de R$ 364.780, houve ainda um aumento na
provisão para contingências trabalhistas no montante de R$ 380.446, sendo que,
ambos os valores, não representaram efetiva saída de recursos financeiros,
portanto, podemos considerar como déficit financeiro o valor de R$ 282.650.
12 Contribuições Sociais
a) COFINS
O Fisco Federal, com o amparo na interpretação dada pelo Senhor Secretário
da Receita Federal na IN-247/2002, veio lavrar contra a Fundação o Auto de
Infração COFINS- N.º 24.048-6 MPF-0811800/0100/04, valores R$
5.323.310,70 + R$ 129.579,04, totalizando o valor de R$ 5.452.889,74, do
período de Fevereiro de 1999 a fevereiro de 2004, cuja notificação veio a
ocorrer em 10/12/2004. A Fundação decidiu não recolher a COFINS instituída
pela LC. 70/91, com as alterações dadas pela Lei n.º 9718/98 e MP. 2158-35,
de 24.08.2001, por se constituir de uma Entidade Beneficente de Assistência
Social que goza de imunidade tributária prevista na Constituição Federal e em
legislações específicas que regulamentam nosso regime jurídico, sendo assim,
com fundamento no entendimento de que a COFINS incidente sobre as
mensalidades escolares é inexigível (da mesma maneira que as demais
escolas confessionais do Brasil) não vem promovendo o recolhimento e a
contabilização da referida contribuição. Mantendo a posição anterior, a
Fundação ingressou tempestivamente com defesa contra a autuação e espera
o seu cancelamento, ainda no contencioso administrativo, razão pela qual não
efetuou o registro contábil dos valores lançados no referido auto de infração.
Houve a prolação de decisão em primeira instância administrativa, mantendo o
lançamento. Contudo, foi apresentado Recurso Voluntário, sendo que até a
data do encerramento do exercício, a entidade não obteve decisão por parte do
Conselho, sobre tal recurso.
Ainda sobre esta mesma temática, foi lavrado outro Auto de Infração, referente
ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 1.197.609,89, tendo sido
apresentada Impugnação em face do lançamento, sendo que até o
encerramento deste exercício, não houve prolação de decisão sobre a Defesa.
As demais considerações feitas, acima, aplicam-se também a este auto de
infração.
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b) Previdência
Em que pese a Fundação ser IMUNE às contribuições sociais, cota patronal e
terceiros, por ser Entidade Beneficente de Assistência Social, a Receita
Federal do Brasil, em fiscalização de rotina, com o único objetivo de prevenir a
decadência, entendeu por bem lavrar autos de infração. Um dos autos de
infração relevante é o identificado pelo n.º 37.138.162-2 (11444.001484/200877) relativo a contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social a
cargo da empresa (cota patronal e RAT), incidentes sobre o pagamento de
remunerações aos segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de 08.2003 a 12.2006, no valor de R$ 14.192.003,49. Outro auto de
infração relevante é o de n.º 37.138.163-0 (11444.001485/2008-11) relativo a
contribuições previdenciárias, cota patronal, destinadas a Terceiros,
denominadas Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE, incidentes sobre o
pagamento de remuneração dos segurados empregados, no período de
08.2003 a 12.2006, no valor de R$ 2.961.813,79. A notificação dos autos de
infração ocorreu em 24.11.2008. Ambos foram lavrados e a própria Receita
Federal do Brasil, em razão da Imunidade da Fundação, suspendeu a
exigibilidade dos créditos tributários, não podendo assim ser exigidos nem
cobrados, razão pela qual não foram efetuados os registros contábeis dos
valores. Mesmo estando suspensa a exigibilidade, a Fundação optou por
apresentar Impugnação, que é a defesa administrativa, em razão da
impropriedade do lançamento face à Imunidade.
No que tange ao primeiro Auto de Infração acima informado, foi proferida
decisão, julgando procedente em parte o lançamento, para excluir os valores
lançados relativos às competências 08/2003 a 10/2003, em razão da
decadência, o que corresponde ao valor principal de R$ 525.978,35, mantendose o crédito remanescente exigido, tendo sido apresentado Recurso Voluntário
em face da parcela desfavorável da decisão, que não foi apreciado até a data
do encerramento do exercício, a entidade não obteve decisão por parte da
Secretaria da Receita Federal sobre a Defesa apresentada, ao passo que, no
que tange ao segundo, foi proferida decisão em primeira instância
administrativa, mantendo o lançamento. Todavia, foi apresentado Recurso
Voluntário, que ainda não foi apreciado pelo Conselho.

13 Cobertura de Seguros
Os seguros contratados pela Fundação como medida preventiva são
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros.
14 Outras informações
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das
autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis,
consoante à legislação específica aplicável.

Marília-SP, 31 de dezembro de 2010.
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Amauri Rosa
Presidente da Mantenedora
CPF: 706.880.288-53

Fernando Terciotti
1º Tesoureiro
CPF: 157.606.508-15

Ricardo F. Kawada
Contador
CRC: 1SP135.243/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO DE ENSINO “EURÍPIDES
SOARES DA ROCHA”, no exercício de suas funções legais e estatutárias,
examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2010 e
emitiram sua aprovação.
Wiliam Eleazar Nemer
C.P.F.: 033.230.488-49

Nelson Cezario Motta
C.P.F.: 407.682.608-68

Antonio Beiro
C.P.F.: 034.050.878-72

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Ao Presidente da
FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA – UNIVEM
C.N.P.J.(M.F.) 52.059.573/0001-94
Marília - SP
Examinei as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES
SOARES DA ROCHA – UNIVEM que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido, demonstrações da aplicação e origens de recursos e do fluxo de
caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da FUNDAÇÃO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA –
UNIVEM é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres
de distorção relevante.
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Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
As notas explicativas fazem parte das demonstrações Contábeis
Opinião
Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da FUNDAÇÃO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA – UNIVEM, em 31
de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e o seus fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Ênfase
Conforme mencionado na nota explicativa 12(a) e 12(b), a Fundação mantém
discussões na esfera administrativa e judicial de cobranças de tributos e
contribuições. Amparada nos dispositivos constitucionais e no Código Tributário
Nacional e na opinião da assessoria jurídica, a Fundação entende ser imune à
cobrança de qualquer Contribuição. Diante desse argumento, nenhuma provisão para
contingências foi registrada na contabilidade para fazer face a eventuais desfechos
desfavoráveis na cobrança dos mesmos, decorrentes da hipótese de perda da
condição de imunidade.
Marília (SP), 22 de abril 2.011.

ACS América Auditores
Alberto Francisco Costa
CRC 2SP026990/O-2
ALBERTO F. COSTA
Contador CRC - 1SP164292/O-0

As notas explicativas fazem parte das demonstrações Contábeis.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A – Protocolo de Estudo de Caso
Este protocolo contém os procedimentos, os instrumentos e as regras gerais
que devem ser seguidas na aplicação e no uso dos instrumentos e, se constitui
numa tática para aumentar a fidedignidade da pesquisa. Segundo YIN (2005), este
protocolo ou manual deve conter:
Apresentação
O Protocolo de estudo de caso é considerado pelos pesquisadores um guia
na realização de pesquisas de estudo de caso. Também de acordo com eles, o
protocolo deve descrever os procedimentos e regras que regem a conduta do
pesquisador e do projeto de pesquisa. De acordo com Yin (2005, p. 92),
O protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade da
pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador a realizar
a coleta de dados a partir de um estudo de caso único (novamente, mesmo
que o caso único pertença a uma série de casos em um estudo de casos
múltiplos).

Estrutura do Protocolo de Estudo de Caso
1) Visão Geral – Introdução ao Estudo de caso e objetivo do protocolo;
2) Procedimentos de Campos /Procedimento da Coleta de dados;
3) Questões do Estudo de Caso,
4) Guia para o Relatório de Estudo de Caso.
CRONOGRAMA DE REUNIÕES E COLETA DE DADOS DA PESQUISA
Estudo de Caso: Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha

1
2
3
4
5
6
7
08
09
10
11

Cronograma de Execução
ATIVIDADES
Fevereiro
Visita in loco na Instituição
X
Entrevista com Dirigentes e Reitoria
X
Coleta de Documentos formais da instituição junto
X
ao setor de Contabilidade e Controladoria
Entrevista/Questionário com Gestor da área:
X
Contábil
Visita para coleta de dados
X
Visita para coletar dados de rotinas nos setores
X
Análise das informações, questionário
Avaliação dos resultados do questionário
Questionamentos e dúvidas
Análise dos resultados
Redação relatório preliminar do Estudo de Caso

Março

X
X
X
X
X

Abril
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Relação de Contatos para entrevistas, coleta de dados e informações
Nome

Departamento

Função/Cargo

Dr.Luiz Carlos de Macedo Soares

Mantenedora/Reitoria

Presidente e Reitor

Ricardo Fumiaki Kawada

Contabilidade e Controladoria

Contador
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APÊNDICE B – Entrevista com o dirigente da Instituição

Estudo de Caso: Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha
Tema da Pesquisa: “Como a contabilidade contribui no processo de melhoria
das Prestações de Contas nas Entidades do Terceiro Setor?”

ENTREVISTA para coleta de dados e informações

1) Dados do dirigente entrevistado
Nome completo: ______________________________________________________
Há quanto faz parte da gestão da entidade? _______anos.
Qual a sua idade? _________ anos.
Sexo: Masculino (

)

Feminino

(

)

Qual nível de escolaridade?

2) Como funciona a Gestão da entidade?

3) Qual a maior preocupação da gestão em relação à entidade?

4) Como funciona a gestão entre as áreas : Acadêmica e administrativa?
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APÊNDICE C – Entrevista aplicada ao departamento de Contabilidade da
entidade objeto de Estudo de Caso

ENTREVISTA APLICADA AOS PROSSIONAIS DA ÁREA CONTÁBIL COM A
FINALIDADE DE VALIDAÇÃO DA PESQUISA
Estudo de Caso: Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha
Tema da Pesquisa: “Como a contabilidade contribui no processo de melhoria
das Prestações de Contas nas Entidades do Terceiro Setor?
ENTREVISTA para coleta de dados e informações
1) Dados do entrevistado
Nome Completo do entrevistado: _______________________________________
Há quanto tempo trabalha na Entidade na área contábil? _______anos.
Qual a sua idade? _________ anos.
Sexo: Masculino ( )

Feminino

( )

Qual nível de escolaridade?
Completo

Incompleto

Cursando

Ensino Fundamental
Ensino médio
Curso técnico
Ensino Superior
Pós- Graduação (especialização)
Mestrado

2. Quantos funcionários trabalham na área contábil? ______
3. A entidade é considerada Beneficente de Assistência Social?
4. De acordo com a Lei 12.101/2009, qual atividade preponderante está classificada
sua entidade?
5. Quais as certificações que a entidade possui?
6. Quais as fontes de receitas da entidade (origem)?
7. A Instituição mantém Auditoria Externa para Auditar as Demonstrações
Contábeis?
9. Quem elabora as prestações de Contas da Organização? Tais como Prestação de
Contas Trienal para fins de Certificação, CEBAS, Ministério da Justiça, Conselhos e
Ministério Público, nos casos de (Fundações)?
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10. Quais controles internos possuem sua entidade?
11. O Plano de Contas de sua instituição está adequado às novas normas contábeis,
sendo que as Receitas, Custos e Despesas estão detalhados de forma clara?
12. Você entende que as normas e regras para elaboração da Contabilidade de sua
organização são adequadas?
14. Quais Demonstrações Contábeis a instituição adota atualmente?
15. Quais prestações de contas a entidade está obrigada a realizar, de acordo com a
legislação?
16. Quem elabora as prestações de contas para fins de certificação?

