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A contabilidade exerce um papel fundamental nas entidades sem fins lucrativos, visto 

que, ela é responsável por levar transparência e sustentabilidade dos demonstrativos contábeis 

aos provedores de recursos e também aos receptores dos resultados, de forma a expressar como 

os recursos aplicados geram com êxito os resultados esperados. 

Esta prática extensionista é de grande relevância para as entidades religiosas, em 

especial para as entidades de pequeno porte, as quais foram o alvo do projeto. Boa parte dessas 

instituições são carentes de suporte técnico no que diz respeito às práticas de controle contábil. 

Carência que se dá, muitas vezes não só pela escassez de recursos financeiros, mas também por 

falta de conhecimento por parte dos indivíduos que lideram as entidades.  

A relevância da nossa prática extensionista se dá pela importância da contabilidade e 

das ferramentas de controle para as entidades do terceiro Setor, em especial as instituições que 

não utilizam as ferramentas contábeis. 

O projeto será limitado em duas instituições religiosas a saber: Igrejas Unção Ágape 

Mundial situada em Belo Horizonte, especificamente no Bairro São Pedro, região de entorno 

do Aglomerado Morro do Papagaio que inclusive será nosso foco, e a Igreja PIIBBEL– Primeira 

Igreja Batista do Bairro Eldorado que já realiza o controle e evidenciação das informações 

contábeis conforme prevê a Lei. 

Nas instituições foram realizados levantamentos de dados, no qual foram respondidos 

questionários e identificado os métodos e procedimentos contábeis utilizados pelos mesmos. 

Optamos por pautar nossa pesquisa em uma instituição que realizada a evidenciação dos fatos 

contábeis conforme prevê a legislação e outra que não o faz, a fim de se obter comparação dos 

resultados e evidenciar na prática os benefícios do correto controle financeiro e patrimonial das 

entidades.  

 

1.1 Objetivo Geral  

 

Proporcionar aos dirigentes das pequenas entidades religiosas meios para realizarem o 

controle do seu patrimônio e serem mais transparentes com seus mantedores.  

 

1.2 Justificativa  

 

Esta prática extensionista se justifica pela importância da contabilidade nas instituições 

sem fins lucrativos, ela tem como finalidade indagar sobre a transparência  das demonstrações 
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contábeis e demais relatórios disponíveis para o público, em especial os contribuintes, devotos 

e fiéis.  

Muitas instituições do terceiro setor, em especial as pequenas Entidades Religiosas 

(Igrejas), surgem por iniciativas de pessoas sem experiência em gestão, e, por isso, apresentam 

dificuldades quanto a utilização das ferramentas da contabilidade gerencial. 

 

De acordo com Marion (1998, p.27), a  contabilidade é um forte aliado no auxílio à 

administração a tomada de decisões, tendo como objetivo a coleta de dados 

econômicos para mensurar monetariamente e registra -los na forma de relatórios, para 

contribuírem na tomada de decisão. 

 

  Para Marion (2012, p.26) “Contabilidade é a linguagem dos negócios. Mede os 

resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes para a tomada de 

decisões”. 

A contabilidade é uma Ciência social que oferece os meios  necessários para que as 

entidades de Terceiro Setor  possam demonstrar  suas atividades aumentando assim a 

credibilidade e confiabilidade. 

2 METODOLOGIA OPERACIONAL     

 

Lakato e Marconi (2007, p 43), afirma que a pesquisa “se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Dizem que a utilização dos métodos 

científicos é necessária para sua elaboração. 

Nesse contexto, utilizamos para a elaboração   da nossa pesquisa e conclusão da prática 

extensionista, táticas que conforme Vergara (2007) se classificam quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser definida como: exploratória, descritiva e conclusiva. 

A pesquisa se caracteriza em exploratória quando há pouco conhecimento na área, e para 

tanto, coleta-se informações em documentos, entrevistas, livros, revistas e outros. 

A descritiva, trabalha com características externas e internas de determinada organização, 

a fim de analisá-las e evidenciá-las. 

A  conclusiva, que responde a objetivos claramente definidos.  

Já quanto aos meios, o autor diz que a pesquisa se configura como estudo de caso e 

bibliográfica. 

A bibliográfica consiste em levantamento de toda bibliografia já publicada sobre o 

assunto. Em nossa linha de pesquisa, como existem vários autores renomados que tratam do 
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assunto, dedicamos o capítulo quatro para construirmos o embasamento teórico d a prática de 

extensão. 

O estudo de caso, consiste na investigação com profundidade e com atenção aos detalhes 

do objeto de estudo. 

Esta prática extensionista pretende oferecer ferramentas contábeis para o controle do 

patrimônio de pequenas entidades religiosa, em especial da Igreja Unção Ágape Mundial (Igreja 

Evangélica), instituição selecionada pelo grupo. O público alvo serão os dirigentes das 

entidades e os colaboradores. O objetivo da prática de extensão  consiste tanto em ajudar no 

controle e desempenho como na melhoria da transparência do patrimônio social. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Terceiro Setor: Conceito e Características 

 

Segundo (CARNEIRO 2010): Às organizações sem fins lucrativos (OSFL) fazem parte 

de um grupo de empresas, que vem se consolidando ao longo do tempo. Pode-se afirmar que, 

no panorama econômico mundial, existem três setores distintos, que de formas diversificadas 

movimentam a economia e trabalham para a evolução da sociedade. Situado no Primeiro Setor, 

está o Estado, que por meio de seus órgãos e entidades exerce suas múltiplas atividades 

(política, administrativa, econômica e financeira). No segundo setor, situam-se as empresas 

privadas com fins lucrativos, que exercem suas atividades com o fim de obter lucros a serem 

distribuídos aos investidores, como remuneração ao capital aplicado. Já no Terceiro Setor 

encontram-se as entidades privadas sem fins lucrativos. 

 

O conceito de terceiro setor constitui-se de organizações sem finalidade lucrativa que 

são fundadas e mantidas por meio de ação voluntária, em um âmbito não 

governamental, objetivando práticas de caridade, filantropia e do mecenato. 

(FERNANDES, 1997, p. 27). 

 

O objetivo geral dessas instituições é proporcionar mudanças sociais, impactando 
positivamente a vida de indivíduos que necessitam de determinada ajuda. São de caráter não 

estatal e substituem Organizações da Sociedade Civil. As principais fontes de recursos 
financeiros e materiais são: doações, contribuições, subvenções e prestações de serviços 
comunitários. Com relação ao lucro, podemos dizer que ele é um meio e não um fim. E no que 

diz respeito ao resultado, não ocorre a distribuição dele aos provedores de recursos da 
instituição (doadores). 
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Uma característica bem marcante e peculiar das entidades do terceiro Setor está no 

aspecto tributário: normalmente eles são imunes ou isentos de tributos. E vale também lembrar 
que, apesar de prestarem serviços públicos, elas são PJ de direito privado. 

 

3.2 Terceiro Setor no Brasil 

 

Advindos de movimentos sociais em especial os ocorridos nas décadas de 70 e 80, não se 

tem um dado exato de qual seja o início das primeiras organizações do terceiro setor no Brasil. 

Segundo dados da Revista Brasileira de Administração (2002, p. 30), teria a Santa Casa de 

Misericórdia, criada em 1.543, talvez sido a primeira instituição do terceiro setor no Brasil. 

Segundo Carvalho, em sua dissertação de obtenção do título de mestre, Fernandes (1994) 

e Landim (1993) fazem a colocação de 4 momentos distintos da evolução histórica do Terceiro 

Setor Brasileiro: 

 1º Momento  

Situado da colonização até meados do século XX, as ações de assistência social, eram 

realizadas principalmente pela Igreja Católica, na forma de asilos, orfanatos, Santas Casas de 

Misericórdia e colégios católicos.  

2º Momento 

Marcado no governo de Getúlio Vargas, neste período o Estado assume o papel de 

formulação e implementação das políticas públicas, com a colaboração de organizações sem 

fins lucrativos.  

Em 1935, é promulgada uma lei que declara de utilidade pública essas entidades, e em 

1938 cria-se o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), estabelecendo que as instituições 

nele inscritas poderiam receber subsídios governamentais. Neste segundo momento, a igreja 

continua tendo papel importante enquanto prestadora de serviços sociais, e em alguns casos 

recebendo do Estado, financiamento para suas obras. 

3º Momento 

Durante o Regime Militar, muitas Instituições Filantrópicas, de assistência social se 

juntam às organizações comunitárias e aos movimentos sociais para serem porta-vozes dos 

problemas sociais. É neste período que surgem as instituições ligadas à mobilização social e a 

contestações políticas, as ONGs (inicialmente com apoio internacional) constituídas sobre a 

forma de: centros, fundações, grupos, associações, institutos, etc. 

4º Momento 
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Surge a partir de 1980, com a redemocratização do País, e a partir de 1990 com o declínio 

do modelo intervencionista. A cidadania e os direitos fundamentais, passam a ser o foco das 

instituições sem fins lucrativos. Começa a crescer nesse momento, a articulação do Terceiro 

Setor como grupo. 

Ainda na década de 90 com impactos da crise financeira advinda do final da década de 

80, aliada a questões de miséria na África e leste Europeu, levou a mudanças no foco das 

doações realizadas pelas ONGs internacionais ao Brasil, colaborando assim para que surgisse 

a linha de ação de auto sustentabilidade, que consistia na capacitação de dirigentes de 

organizações sociais para a captação de fundos e continuidade da missão institucional brasileira.  

Conforme o Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de 

Interesse Social (2003), com a redução do apoio financeiro advindo das ONGs internacionais, 

os fundos Públicos, os investimentos de empresas e as doações voluntárias passam a ser o alvo 

das Entidades de Interesse Social, fazendo com que surgisse questões como: 

• Cumprimento dos aspectos legais institucionais internos; 

• Cumprimento das exigências legais dos órgãos governamentais;  

• Imunidade ou isenção de tributos como forma de redução de despesas; 

• Estruturação da contabilidade, não apenas como exigência legal, mas como instrumento 

auxiliar para os relatórios financeiros de prestações de contas dos projetos; 

• Controle de gastos, entre outros. 

Diante de todo esse contexto, os fundos governamentais começam a aparecer mais 

fortemente para apoio a projeto sociais das ONGs, surgindo aí uma parceria com o Estado. 

 

3.3 A  importância das entidades do Terceiro Setor 

 

 Antes de falar sobre a importância das entidades do terceiro setor, faz se necessário 

também conceituar o primeiro e o segundo setor, uma vez que assim como o Terceiro setor, os 

demais são de fundamental importância para o crescimento do Brasil. 

Primeiro Setor 

O primeiro setor pode ser identificado como o Estado, ou seja, Setor público. É 

representado pelas prefeituras municipais, Governos dos Estados e presidência da República. 

Esse é um setor que não visa o lucro, por tanto, tem fins públicos. 

Segundo Setor 
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O Segundo setor é também conhecido popularmente como "mercado". É constituído por 

empresas privadas e visa ao lucro. O Segundo setor trabalha com comercialização de produtos 

e serviços e tem caráter privado. 

Terceiro Setor 

Segundo Fernandes (1994 p. 21) e Fischer, o Terceiro setor conceitualmente deve ser 

entendido como: 

... Um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens e serviços 

públicos. Este é o sentido positivo da representação. "bens e serviços públicos", nesse caso 

implicam uma dupla qualificação: não geram lucros e respondem a necessidades coletiva. 

" Organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida a finalidades coletivas ou 

públicas" Fischer. R. M (2002) 

O terceiro setor é de grande importância para a sociedade, é um setor caracterizado por 

muitas diversidades e pluralidade, que veio para suprir as carências sociais não supridas pelo 

Estado. Ele auxilia no despertar dos cidadãos para a conscientização quanto aos seus direitos e 

importância da participação do processo de transformação de sua realidade e do ambiente que 

o cerca. 

 

 3.3.1 Algumas atividades desenvolvidas pelas entidades do Terceiro Setor  

 

• Atuam socialmente nas áreas da assistência social, saúde, meio-ambiente, cultura, lazer, 

esporte, educação e outros; 

• Atendem pessoas e famílias à margem do processo produtivo e fora do mercado de 

trabalho, sobretudo com assistência social; 

• Atuam garantindo e em defesa dos direitos dos cidadãos. 

• Apesar de seu caráter privado, desenvolvem trabalhos de cunho público entre outros. 

• Setores de atuação em números conforme dados da pesquisa do IBGE 2010. 
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De acordo com a pesquisa FASFIL (Fundações Privadas e Associações sem fins 

lucrativos no Brasil) 2010 realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

em parceria com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), existe no Brasil 

atualmente, mais de 290 mil unidades das FASFIL e segundo o IBGE as mesmas se 

concentravam regionalmente da seguinte forma: Região Sudeste (44,2%), Nordeste (22,9%), 

Sul (21,5%), Norte (4,9%) e Centro-Oeste com (6,5%) conforme pode ser verificado no gráfico 

abaixo:  
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Das 290,7 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, 72,2% não 

possuía empregados formalizados, nas demais, até a data de realização do da pesquisa estavam 

empregados cerca de 2,5 milhões de pessoas. 

O Terceiro setor que cada vez mais vem ganhando espaço e representatividade no Brasil, 

entra em 2007 segundo dados do IPEA, como destaque à composição do PIB. Conforme IBGE 

2010, o terceiro setor participa oficialmente com 1,4% na formação do PIB, o que significa a 

contribuição de aproximadamente 32 bilhões de reais em 2007, levando-o ao reconhecimento 

como um setor com características próprias. 

O Terceiro setor que antes somente desempenhava funções importantes socialmente 

falando, agora passa a desempenhar papel de suma importância e com representatividade na 

economia brasileira. 
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 3.4 Gestão no terceiro setor 

 

Assim como qualquer outra entidade as organizações do terceiro setor demandam de uma 

administração, neste caso essa gestão terá como foco assegurar a continuidade da pessoa 

jurídica garantindo que essa seja capaz de produzir os bens e serviços de interesse da sociedade 

finalidade a qual se deu sua criação. Estas organizações gozam de recursos limitados por isto 

“instrumentos de gestão relativos às funções gerenciais de planejamento, organização, 

execução e controle são essenciais para uma gestão”. (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2015, p. 30) 

4. INSTRUMENTOS DA CONTABILIDADE APLICADOS À GESTÃO DO 

TERCEIRO SETOR 

 

No terceiro setor instrumento que a contabilidade oferece é as suas demonstrações, elas 

terão como “propósito a representação da estruturada e posição patrimonial, financeira e do      

desempenho financeiro de uma entidade.” 

As informações que serão apresentadas pelas demonstrações contábeis do terceiro setor 

são elencadas pela NBC TSP 1, sendo alguma destas informações: Posição patrimonial e 

financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa. Essas informações permitirão aos 

gestores destas entidades decidirem sobre como será feita a alocação dos recursos, analisar a 

origem dos recursos e a constatar se os recursos foram obtidos e utilizados conforme as 

exigências legais.  

4.1 Balanço Patrimonial 

 

De acordo com Marion, “o Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela 

contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no 

fim do ano ou em qualquer data prefixada” através deste os gestores das entidades terão acesso 

a informações como: Capital Social, Superávits ou déficits acumulados e das reservas 

classificadas por proposito e natureza. (MARION, 2006, p.53 

4.2 Demonstração do Resultado 

 

A Demonstração do resultado nas organizações do referido trabalho terá como função 

principal apresentar o desempenho apresentado em determinado período, segundo Iudícibus ela 
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é “um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. É 

apresentada de forma dedutiva, ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e em seguida, 

indica-se o resultado”. (IUCIDIBUS. 2000, p. 194). 

No terceiro setor a demonstração do resultado terá uma particularidade frente as outras 

organizações do setor privado, os seus gastos, tanto os custos quanto as suas despesas serão 

apresentadas em projetos considerando a atividade-fim que fundamenta a existência da entidade 

conforme exemplo abaixo. (VALMOR, 2012, p. 26). 

  4.2.1 Fluxo de caixa 

 

Para analisar de forma detalhada a alocação dos recursos e a identificação deste e quais 

foram os itens que consumiram dinheiro do caixa é realizada e demonstração do fluxo de caixa. 

Nas entidades do terceiro setor essa demonstração é obrigatória e deve ser apresentada aos 

órgãos competentes junto as outras demonstrações contábeis ao fim de cada “exercício 

financeiro”. (VALMOR, 2012, p. 30) 

4.2.2 Informação Orçamentária 

 

Um orçamento sobre os gastos realizados e previsão das receitas e suas origens. Ele é 

realizado anualmente pelas entidades do terceiro setor, ele deverá ser aprovado por um órgão 

competente da entidade, tais como associados e conselhos. O orçamento tem como objetivo o 

“cumprimento das obrigações de prestação de contas dos executivos sobre a gestão e uso dos 

recursos junto aos doadores, conselhos curadores, mantenedores, órgãos de fiscalização e 

sociedade.” (VALMOR, 2012, p. 39) 

 

4.3 Normas Brasileiras da Contabilidade aplicada no Terceiro Setor 

 

A Contabilidade é uma ciência social que tem por objetivo o estudo do patrimônio das 

entidades, ela se faz presente em todo tipo de organização registrando e acompanhando as 

alterações do patrimônio, com a finalidade de gerar informações úteis para a tomada de decisões 

e para a sua continuidade. 

Os instrumentos Legais e as orientações referente aos procedimentos contábeis que são 

aplicadas às entidades do terceiro setor, aprovados pelo CPC, são referenciados pelo contido 
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nas resoluções do CFC e outros órgãos de regulamentação, representado pelas normas 

brasileiras de contabilidade. 

No Brasil, são muitas as mudanças que ocorrem nas Normas Contábeis, e elas são muito 

importantes para o profissional contábil. 

Em 2005, através da resolução CFC N.º 1.055/55, foi criado o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), tendo como objetivo, estudo, preparo, e emissão de 

pronunciamentos técnicos de contabilidade e a divulgação de informações contábeis, tendo 

como objetivo a centralização e à uniformização de processos de produção, levando em conta 

a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. 

As entidades sem finalidade lucrativas são aquelas no qual o resultado positivo não é 

destinado aos detentores do patrimônio líquido, e o lucro ou prejuízo são denominados superávit  

ou déficit. As entidades, mesmo possuindo sede no exterior, porém, atuando no Brasil, devem 

seguir as Normas de Contabilidade Brasileiras. 

Dentre as Normas estabelecidas, encontram-se: 

NBC T 2.2- Da Documentação Contábil 

Todas as entidades têm como obrigação realizar a escrituração contábil de seus 

documentos, sendo eles, livros, papéis, entre outros. Essa documentação poderá ser interna ou 

externa.  A entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil. 

NBC T 2.5 – Das Contas de Compensação 

As contas de compensação constituem sistema próprio, e será obrigatória nos casos que 

se obrigue. São registrados atos relevantes que possam causar modificação do patrimônio 

líquido da entidade. 

NBC T 3- Conceito, Conteúdo, Estrutura, e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações contábeis são tiradas dos livros contábeis das entidades, o responsável 

pelo sistema contábil da entidade é o contador, que deve obedecer às normas e os princípios 

contábeis aprovados pelo CFC. 

Balanço Patrimonial: Demonstração que visa evidenciar quantitativamente e qualitativamente 

em certa data, a situação patrimonial e financeira da entidade. 

Demonstração do Resultado:  Demonstra a composição do resultado formado em determinado 

período de operações da Entidade. 

Demonstração do Lucro ou Prejuízo acumulado: Mostrar as mutações nos resultados 

acumulados da Entidade. 

Demonstração do Patrimônio Líquido:  Destinada a evidenciar a movimentação das contas 

que associam o patrimônio da Entidade. 
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Demonstração de origens e aplicação de recursos: Evidenciam as modificações que 

originaram as variações no capital circulante liquido da Entidade. 

NBC T 4– Da Avaliação Patrimonial 

Os componentes do patrimônio são avaliados em meda corrente nacional e os 

componentes do patrimônio em moeda corrente estrangeira são convertidos ao valor da moeda 

corrente nacional, à taxa de câmbio da data da avaliação. 

NBC T 6- Da divulgação das demonstrações contábeis 

 As Demonstrações são publicadas na imprensa, oficial ou privada, tem como objetivo 

informar aos usuários a situação financeira, econômica, social, fiscal, patrimonial 

possibilitando assim o conhecimento e análise da situação da Entidade. 

NBC T10- Aspectos contábeis de entidade diversas: 

NBC T 10.4- Fundações 

São aplicadas as fundações os princípios Fundamentais de contabilidade, assim como as 

alterações ajustadas nos itens: 10.4.5.1, 10.4.5.2, 10.4.6.1, 10.4.6.2 e 10.4.7.1, todas as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados 

pelo CFC. 

NBC T 10.18-Entidades Sindicais e Associações de Classe 

Estabelece critérios específicos de registros para entidades Sindicais e Associações de 

Classe, sendo aplicadas a entidades de todos os níveis. 

NBC T 10.19– Entidades sem Fins Lucrativos 

Estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, das variações patrimoniais, 

e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem fins 

lucrativos. 

NBC T 19.4- Incentivos Fiscais, Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações 

Governamentais 

Estabelece procedimentos contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em 

notas explicativas pelas entidades privadas que recebem incentivos fiscais, subvenções, 

contribuições, auxílios e doações governamentais. 

 

 

4.4 Aspectos legais do Terceiro Setor 
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      As instituições do terceiro setor ou Entidades de Interesse Social estão previstas no Art. 

44 do código Civil, juntamente com as fundações e as Sociedades. São constituídas no objetivo 

de atender os interesses e necessidades da sociedade, sendo este o requisito indispensável para 

que entidade seja caracterizada como uma instituição do terceiro setor. (ARNO, 2013 p. 66). 

As instituições do terceiro setor são distintas das sociedades empresariais e para isso foi 

criado um novo regime jurídico para fomento e colaboração do estado com as organizações da 

sociedade civil, denominado termo de fomento e colaboração. Para que o marco fosse aprovado, 

sancionou-se a Lei nº 13.019/2014. (ARNO, 2013 p.67) 

4.4.1 Constituição Federal 

 

 A Constituição Federal de 1988 foi um grande marco na formalização e delimitou as 

mais antigas regras vigentes sobre as instituições do terceiro setor que se tem no Brasil, 

destacando-se o Art. 5º em que institui a criação das associações e das cooperativas e uma das 

regras básicas destas instituições. (BRASIL, 1988) 

Art. 5º. [...] 

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII – a  criação de associações e, na forma da lei, a  de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado; 

XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado; 

              

Também direcionado às instituições do Terceiro Setor é importante observar o que dispõe 

o Art. 37, que regulamenta os princípios que serão seguidos por estas entidades durante sua 

gestão e também no momento em que forem realizadas as demonstrações e obrigações 

contábeis. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,  

ao seguinte: 

 

 

 4.4.2 Código civil 
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Pode se destacar a lei n° 10.406, de 10 janeiro de 2002, formaliza a natureza jurídica, a 

gestão e a legitimação formal das associações, fundações e das organizações religiosas, bem 

como apresenta as regras para as doações (art. 538 a 5664). O art. 49 prevê a intervenção do 

estado na administração das entidades de interesse social. O Art. 50 determina que o poder 

judiciário poderá buscar os bens dos administradores quando houver má uso dos benefícios 

cedidos a entidades desta modalidade, como nos casos de evasão fiscal. (BRASIL, 2002). 

5. ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

 

 Se encontram enquadradas na Lei Federal 10.825/03 e são denominadas Entidades do 

Terceiro Setor por não possuírem fins lucrativos, pois buscam de forma humanitária atender 

aos problemas sociais da população. 

Nas organizações religiosas, as arrecadações em sua maioria são para manutenção dos 

templos, para caridade e para seus participantes, motivo que as levam à isenção de pagamento 

de impostos. 

A lei 10.825/2013 justifica a Organização Religiosa, a saber: 

I.   Da organização religiosa: conceito: natureza jurídica e registro. É considerada 

organização religiosa, de direito privado, conforme alteração do artigo 44 do Código 

Civil levado a efeito pela Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003, publicada no diário 

oficial da união – seção 1 – do dia 23 subsequente. Artigo 44.  

                                         São pessoas jurídicas de direito privado: 

II.As associações; 

III.As sociedades; 

IV.As fundações; 

V.As organizações Religiosas  

VI.Os partidos políticos. 

 

Conforme dito na lei, as organizações religiosas foram assim conceituadas por estarem 

caracterizadas  apenas para fins religiosos. Mas nada as impede da realização de atividades 

filantrópicas, de beneficência, culturais, dentre outras. 

 

6 ESTUDO DE CASO 
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Foi realizado estudo de caso em duas instituições religiosas,  com a finalidade de realizar 

um comparativo entre instituições que realizam a correta divulgação e utilização das 

informações contábeis e as que não realizam. 

 

6.1 Igreja Unção Ágape Mundial 

 

A Igreja Unção Ágape Mundial, é uma instituição sem fins lucrativos com sede em Belo 

Horizonte, sua estrutura física organizacional é composta por Presidente, Vice-presidente, 

Obreiros e Assembleia. 

A igreja existe a mais de 12 anos, não possui filial e é totalmente independente de outras 

instituições religiosas.  

Com mais de 12 anos de existência, a Igreja inicialmente era gerida pela então Pastora Bethe 

com auxílio de obreiros. Diante da oportunidade de abertura de uma nova igreja em São Paulo, 

a Pastora deixa a direção da igreja e parte rumo a essa nova missão. Surge aí, a oportunidade 

do Atual Pastor da instituição (Pastor Gladson), que até então participava ativamente das 

atividades na igreja, mas apenas como membro da assembleia, auxiliar de forma mais 

sistemática e futuramente vir a assumir com o auxílio de sua esposa a administração 

“permanente” da entidade. 

A entidade tem como objetivo levar através da palavra, os fiéis a um encontro pessoal 

com a presença libertadora de Cristo. Para tanto, realiza cultos em vários dias da semana e tem 

muito forte o sentimento de família para com aqueles que participam dos cultos bem como 

utiliza de verdades e transparência em todas as ações e decisões a serem tomadas. 

 

6.2 Estrutura Organizacional da  Igreja Unção Ágape Mundial  

 

A igreja é administrada pelo Pastor Gladson Martins, juntamente com sua esposa Gleice 

Martins (Vice-diretora), assessorados por nove obreiros e a assembleia. 
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             Fonte: Pesquisa realizada na Instituição. Adaptada pelo autor 

 

6.3Atribuições  

 

O Pastor é o atual administrador geral e supremo da instituição. Cabe ao mesmo a 

pregação dos cultos, a realização de orçamentos para compras, a organização das contas a pagar, 

a realização de compras para a instituição, o recebimento e armazenamento das ofertas, enfim, 

todas as atividades da entidade estão diretamente ligadas ao mesmo. 

A Vice-presidente auxilia o Pastor nas atividades a serem realizadas. Os Obreiros 

auxiliam o pastor nas atividades possíveis. 

A Assembleia participa dos cultos, das decisões a serem tomadas (compras, vendas, 

investimentos, entre outros), e participa ativamente das contribuições financeiras (dízimos, 

ofertas, doações...) para a entidade. 

 

7 ANALISE DA IGREJA UNÇÃO ÁGAPE MUNDIAL  

 

Durante a visita percebemos que as principais finalidades dos relatórios contábeis para a 

instituição no momento são para uma prestação de contas mais exata, transparente e confiável, 

que facilite as tomadas de decisões e propicie confiabilidade para gerar expansão da mesma. 

A entidade está em constante mudança e para tanto ter como suporte a estabilidade 

financeira e controles eficientes a auxiliaria na conclusão com êxito de suas metas. 

Com as perguntas realizadas evidenciamos que na instituição, devido à sua estrutura 

física, não tem um alguém que realize o acompanhamento da situação financeira e contábil. A 

mesma não possui nenhum método de evidenciação das arrecadações, dispêndios financeiros e 

do patrimônio. 

Os valores arrecadados, advindos de doações e dízimo, são utilizados conforme a 

necessidade de arcar com alguma despesa da instituição ou alguma obra a ser realizada. Não é 

 

 
Presidente 

(Pastor 
Gladson)

 Obreiros  Assembléia 

 
Vice 

Presidente 
(Gleice 
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realizado um controle sistemático e documentação dos valores em caixa, nem a divisão do que 

é doação, do que oferta e do que é dízimo. 

A prestação de contas da entidade ocorre da seguinte forma: Não existe um relatório 

mensal onde são divulgadas as entradas e saídas, porém, essas informações são repassadas 

verbalmente a quem tiver interesse.  

Todas as compras realizadas têm seus comprovantes apresentados para a assembleia e 

posteriormente arquivados. Todos os investimentos antes de serem realizados têm a aprovação 

da assembleia e posteriormente os seus comprovantes devidamente apresentados. Todas as 

doações ou ajuda a membros têm da assembleia dos fiéis a aprovação. 

 

7.1 Limitações Encontradas 

 

As limitações encontradas foram  devido a Instituição ser pequena, existe um acúmulo de 

funções, sendo que, quem realiza as atividades do setor administrativo, controle financeiro e 

estratégico é uma única pessoa ( o atual pastor), esse acúmulo   de funções o impossibilita de 

realizar o controle  da evidenciação dos fatos financeiros/ contábeis . 

Outro ponto observado, é que a instituição está em fase de crescimento e estruturação 

física, dispondo assim de poucos recursos financeiros para a contratação dos serviços de um 

profissional habilitado para a realização da escrituração contábil, nos impossibilitando do 

acesso aos mesmos para análise. 

Diante da atual situação e não querendo fugir à oportunidade de realizar melhorias para a 

instituição tratada, optamos por realizar de forma esclarecedora, um questionário com uma série 

de perguntas para recolhimento de dados e informações importantes, já que não foram 

encontrados registros escritos do presente assunto. 

O próximo passo, será a realização de planejamento financeiro para a contratação de 

profissional legalmente habilitado para a realização dos relatórios necessários. 

 

7.2 Características da Avaliação 

 

Com base no entendimento do assunto trabalhado, ao realizarmos a pesquisa junto à 

instituição, foi apresentado ao atual gestor algumas ferramentas contábeis para auxiliá-lo em 

seu controle financeiro. 
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Levamos ao conhecimento do mesmo a importância do planejamento estratégico bem 

como os benefícios de se ter em mãos o controle da situação financeira da entidade, abordamos 

sobre os benefícios de se manter legalizado junto aos órgãos competentes e o quão importante 

é a prestação de contas sistemáticas  aos colaboradores da instituição. 

A instituição se encontra em fase de evolução e caminha para a legalização dos seus 

relatórios contábeis conforme prevê a legislação. Inicialmente a instituição fará o uso do livro 

caixa e razão, delegando a alguém de confiança  para executar tal função. 

 

8 PIBBEL – PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO BAIRRO ELDORADO  

 

A PIBBEL (Primeira Igreja Batista do Bairro Eldorado) foi organizada em 30 de maio de 

1971 e está estabelecida na Avenida João César de Oliveira, 1520 no bairro Eldorado da cidade 

de contagem. 

Na década de 60 alguns empregados de uma grande siderúrgica se transferiram de João 

Monlevade para Contagem, dentre estes empregados alguns membros da Igreja Batista junto 

de suas famílias. Começaram um trabalho que tinha apoio da igreja a qual. Vários trabalhos 

eram realizados na nova cidade desses trabalhadores como: Escola Bíblica Dominical, cultos, 

pregação itinerante, visitas domiciliares, entrega de publicações. Dada à distância, a igreja em 

João Monlevade teve dificuldade para continuar com o seu apoio e a congregação passou para 

a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte.  

 

8.1 Estrutura Organizacional  

 

A organização é da entidade é em departamentos, sendo que cada é responsável por uma 

atividade. Sendo os departamentos ligados diretamente ao orçamento e legalização 

da entidade:  

● Setor de Patrimônio  

● Tesouraria   

● Conselho fiscal    

● Gestão Financeira   
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8.2 Analise  da PIBBEL- primeira Igreja Batista do Eldorado 

 

Quando se fala igreja, observada como entidade, é um termo mais complexo do que 

simplesmente um estabelecimento em que ocorrem reuniões religiosas e demais atividades. 

Para se estabelecer como igreja é necessário que a comunidade local mais seus líderes tenham 

esse desejo e se associarem a uma rede maior, inicialmente é formada uma congregação que 

futuramente pode se tornar uma igreja independente se conectar a uma associação. 

Os estabelecimentos de menor porte observados em Bairros vistos como igrejas de 

peque(mesmo tendo uma placa na entrada com a escrita “igreja” são congregações, parte de 

uma igreja que é responsável por gerir os recursos e realizarem todo planejamento orçamentário 

delas, como se fosse um grupo econômico com matriz (igrejas) e filiais (congregações), as 

congregações são coligadas as igrejas e após uma reunião denominada “concílio de formação 

de igrejas” essa congregação poderá se tornar uma igreja independente e vincular a rede. 

As igrejas são as entidades reconhecidas diretamente pelas associações da vertente em 

que ela segue, elas são independentes e realizam pagamentos de uma “contribuição associativa” 

para seus representantes estaduais que são responsáveis pela expansão do evangelho em regiões 

que não existem igrejas e prestar suporte todos que estão vinculados a rede desta vertente de 

Igreja batista. 

Sendo esta a estrutura hierárquica: 

A. Convenção Batista Brasileira 

B. Convenção Batistas Mineira  

C. Associação batista metropolitana  

D. Igrejas  

E. Congregações  

 

8.2.2 Análise da organização orçamentária 

 

Pelo fato da igreja ser de interesse da comunidade local todo o seu orçamento e a gestão 

dos recursos são realizados de forma transparente e organizada para atender a necessidade do 

maior número de pessoas e evitar que os interesses de um grupo ou de uma atividade seja 

sobrepostos ao objetivo principal que é a atividade religiosa.  

Durante a visita foi observado que a organização desta entidade religiosa se assemelha 

aos órgãos públicos, existe um orçamento realizado anualmente com macro Objetivos a serem 

atingidos que é realizado pelos principais membros da igreja que o leva para ser aprovado pelo 
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gestor de orçamento e futuramente, quando se tornar vigente, ser fiscalizado pelo gestor 

financeiro. 

A despesa também passa por suas fases assim como o orçamento. Primeiramente é 

preenchida uma ficha junto a secretaria solicitando os recursos e a requisição é encaminhada 

para o gestor financeiro que autoriza ou não esse dispêndio, avaliando se o gasto é compatível 

ou não com o orçamento elaborado como se fosse a fase de empenho do setor público. 

Após aprovada essa despesa tem sua quitação realizada através da tesouraria que também 

registra os documentos e realiza os lançamentos do fluxo de caixa que futuramente serão 

fiscalizados pelo conselho fiscal. Toda essa estrutura permite uma gestão dos recursos de forma 

transparente e segura, transmitindo confiabilidade aos interessados do referido patrimônio.  

 

9 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A descrição e análise de dados foi realizado com base em pesquisa de campo com a coleta 

de respostas feitas pessoalmente via questionário aos administradores/ gestores da instituição e 

se encontram transcritas nos anexos. 

 

9.1 ANALISE DE RESULTADOS  

 

  A prática de  extensão  foi realizada em duas entidades de portes distintos, porém com 

objetivos semelhantes. O grupo objetivava com a exposição dos dados transcritos realizar a 

comparação entre entidades que realizam legalmente conforme legislação vigente a 

evidenciação e o tratamento das informações contábeis, e  entidades que não a realizam, afim 

de evidência como exemplo o quão benéfico e importante para a saúde e crescimento da 

instituição é a correta prestação de contas. 

Com a transcrição dos dados da Igreja PIBBEL, pudemos constatar que as divisões das 

tarefas por setor descentralizam as funções de um único grupo ou pessoa de forma a otimizar 

os resultados e ampliar as possibilidades de melhoria para a Instituição como um todo.  

Acreditamos que o fato da entidade possuir contrato com uma Contabilidade a tenha 

ajudado a construir o patrimônio que hoje a mesma possui, uma vez que a contabilidade é um 

grande instrumento que auxilia os gestores em suas projeções futuras. 

Quanto à Igreja Unção Ágape, acreditamos que o nosso objetivo de levar transformação 

através da integração das ferramentas de controle oferecidas pela Contabilidade tenha sido 

alcançada, uma vez que a instituição apesar de possuir 12 anos de existência, não fazia uso do 
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livro caixa, razão e não tinha previsão futura de integrá-los em sua rotina. Com as visitas 

realizadas pelo grupo, tivemos a oportunidade de mostrar o quão importante são essas 

ferramentas para a correta divulgação dos fatos contábeis ocorridos, resultando em informações 

mais confiáveis e base de análise para projetos futuros.  

 

10 CONCLUSÃO    

 

A justificativa da realização desta prática de extensão está em principalmente 

conscientizar as pequenas instituições religiosas acerca da importância dos instrumentos de 

controle contábeis na gestão. Através de uma planilha de fluxo de caixa, os gestores teriam a 

tomada de decisão subsidiada pela informação. Seria mais fácil, por exemplo, saber se o 

montante atual do caixa será suficiente para a igreja cumprir com suas obrigações de curto 

prazo, sem que a mesma entre no cheque especial ou não tenha condição de arcar com os 

mesmos. Um relatório de controle de estoques possibilitaria uma visualização imediata de quais 

materiais estão em falta, e assim, planejar com mais clareza as próximas compras.  

Evitando assim, gastos desnecessários e faltas inesperadas de suprimentos. E a 

justificativa por ter realizado coleta de informações em igrejas como a Batista do Eldorado é 

conhecer de perto como instituições com um planejamento mais consolidado procedem em suas 

rotinas de controle. Como a contratação de serviços de um profissional da área contábil 

possibilita maior segurança operacional e legal para a instituição. Usando o exemplo da igreja 

Batista do Eldorado, foi possível orientar com maior clareza a Unção Ágape Mundial. 

A importância desta prática extensionista se verifica em maior grau na instituição Igreja 

Unção Ágape Mundial. Assim como a igreja citada, muitas outras no município de Belo 

Horizonte não utilizam as ferramentas de controle financeiro que atualmente são disponíveis.  

Apesar de que a contratação de serviços contábeis seja um ônus significativo para igrejas 

de pequeno porte, os benefícios advindos do melhor controle são evidentes. Exemplo disso é o 

relato da Igreja Batista do Eldorado, a qual contrata serviços contábeis. Com a elaboração desta 

prática de extensão, fica mais evidente os benefícios que virão para as instituições a médio e 

longo prazo.  

Apesar de haverem significativas diferenças entre as duas instituições, a decisão correta 

sem dúvidas é seguir o exemplo da Igreja Batista do Eldorado. Esta igreja se utiliza dos serviços 

do escritório Phillos, o qual é especializado em instituições religiosas. Este escritório cobra 

honorários que variam conforme o porte da igreja.  
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Conforme informado pelo pastor gestor da Unção Ágape, a prestação de contas é sempre 

disponibilizada aos fiéis. Porém, há de se questionar a qualidade e a precisão de tais 

informações. Relatórios elaborados por profissionais devidamente treinados, terão maior 

credibilidade frente aos fiéis provedores de recursos.  
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ANEXO A -  Questionário aplicado ao Gestor / responsável  pela instituição  Igreja Unção 

Ágape Mundial 

 

I - A entidade é legalmente registrada? 
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Entidade é legalizada com CNPJ e faz de 02 em 02 anos a regularização da documentação 

institucional e “prestação de contas” 

II - A instituição já sofreu algum tipo de fiscalização por parte das autoridades no que diz 

respeito às informações financeiras? 

Não, nunca foi realizada nenhuma fiscalização na mesma. 

III - Como se dá o planejamento da entidade? 

No momento não existe um planejamento prévio sobre a realização de determinada atividade 

na entidade, O planejamento da instituição se dá inicialmente pela necessidade de algo, e essa  

necessidade é levada para a assembleia e por meio de votação é chegado a um consenso sobre 

a realização de determinada obra/atividade ou não. 

IV - Qual a estratégia para as tomadas de decisões? 

No momento não existe estratégias para tomada de decisões, as demandas são levadas á 

assembleia e por meio de votação e ajuda financeira decidida no momento da votação é que se 

chega à conclusão de realização ou não da mesma. 

V - As informações administrativas e financeiras são disponibilizadas ao público? A quem, 

e de que forma? 

Sim, sou bem transparente com eles, as informações são disponibilizadas aos fiéis. 

- Quando falo em nota com eles deixo a vista para que eles possam ver. 

VI - Quais os instrumentos são utilizados para controlar os recursos arrecadados e os 

dispêndios da instituição (doações/dízimo/ofertas entre outros)? 

 No momento não existe um instrumento (ex: planilha/caixa) de controle das entradas e 

dispêndios da instituição. A entidade é pequena e não dispõe de alguém que se dedique a esse 

controle financeiro. Os valores arrecadados são guardados em determinada parte da igreja e 

quando necessário é feita uma consulta para se verificar quanto tem disponível em caixa. 

VII - Os valores arrecadados são suficientes para arcar com as despesas da instituição? 

Por ser parcelado no cartão sim, 

VIII - Se fosse o valor integral teria condições? 

Se fosse a vista seria mais difícil. 

Quando falo em notas com eles, procuro ser o mais claro possível, sou bem transparente. 

Não temos imposições sobre eles, eles são livres. 

IX - Com base nas atuais arrecadações da instituição é possível realizar planejamento de 

ações a serem realizadas no curto, médio e longo prazo? 

 Sim. 

X - a atual obra que está sendo realizada, foi planejada. 
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Não houve planejamento, foi uma troca em minha casa. 

A instituição faz uso dos serviços de algum profissional / escritório contábil? 

Não, o “controle” é realizado internamente pelo próprio pastor. 

XI - De 0 a 10, qual o grau de importância tem o contador para a gestão das instituições?  

Nota 10, a contabilidade sem dúvida é muito importante. 

XII - A prestação de contas de 2 em  2 anos para regularizar a situação da entidade é feita 

por vocês mesmos? 

 Sim 

Somente a regularização do documento. 
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  ANEXO  B - Fotografia da Igreja Ágape Unção Mundial 
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    ANEXO C -    Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Primeira Igreja Batista do  Bairro 

Eldorado  

 

   Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br 
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ANEXO D-  Livro Diário  da Primeira Igreja Batista de Contagem   

  
Fonte: Livro Diário - Primeira Igreja Batista de Contagem  
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ANEXO E - Questionário aplicado ao Gestor / responsável  pela Primeira Igreja Batista do  

Bairro Eldorado  

1. Qual o número de membros da instituição?    

Cerca de 500 membros, sendo eles frequentadores e batizados.  

2. Quem é o atual gestor/ Administrador/ Pastor da entidade (breve atribuição de 

cada administrador)?  

A gestão é realizada pela comunidade da Igreja como um todo sendo que o Pastor presidente é 

responsável pela igreja, entretanto ele se concentra no objeto social da entidade  

3.Existem funcionários contratados?  

Sim, funcionários que realizam a manutenção da entidade como e funcionários que participam 

das cerimônias religiosas como: Pastor de congregação, missionário, secretária, faxineira, 

zelador e outros.  

4.A entidade realiza planejamento orçamentário? Se sim, qual metodologia adotada?  

Sim o orçamento é realizado pelo gestor de orçamento, os ministérios se organizam e passam 

para o gestor orçamentário todas as demandas programadas para o próximo ano e avaliará se as 

solicitações estão de acordo com a previsão de receitas. Durante o ano esse orçamento e 

ajustado conforme a necessidade da entidade. Caso seja necessário serão realizadas 

arrecadações paralelas para garantir que todas as atividades planejadas sejam executadas.  

5. Em questão de Transparência (caso tenha), como se dá a prestação de contas?   

A prestação de contas é realizada em assembleia com os membros interessados e todo do fluxo 

de caixa fica disponível para quem tiver o interesse de analisar ou verificar as informações lá 

contidas.  

6. A contabilidade da entidade (caso seja feita) é realizada por quem e como? 

Ela é realizada por uma contabilidade externa, a contabilidade Phillos, especializada em igrejas 

que atua no mercado há mais de 15 anos. Ela confecciona todas as obrigações acessórias que a 

igreja deve entregar aos órgãos fiscalizatórios. Anualmente ela entrega o Balanço patrimonial, 

livro diário e razão para entidade contratante. 

7. A instituição já sofreu algum tipo de fiscalização por parte das autoridades no que 

diz respeito às informações financeiras?   

Durante a gestão do atual Pastor presidente nenhuma fiscalização foi realizada quanto as 

obrigações e atividades da igreja.  

8. A entidade é registrada enquanto Pessoa Jurídica?   

Sim, a entidade está registrada sob o CNPJ número 23.845.464/0001-02 
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