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RESUMO  

 

O terceiro setor engloba entidades sem fins lucrativos, privadas, com atuações voltadas a 

propósitos públicos ou coletivos para a geração do bem estar social, em que existe uma 

relação entre os setores público e privado, tem como característica específica, do qual se torna 

diferente dos outros setores, os seus objetivos sociais. Esse setor vem crescendo cada vez 

mais no Brasil desenvolvendo diversas atividades em beneficio social. Com o crescimento de 

entidades do terceiro setor começam a investir em proporções maiores área social, surgindo 

uma preocupação de como aplicar os relatórios contábeis na gestão de entidades do terceiro 

setor. Diante desse contexto, esta pesquisa procurou identificar como os relatórios contábeis 

auxiliam na gestão de entidades do terceiro setor. Foi utilizado na realização do trabalho, 

como fonte de evidência, o embasamento teórico dado pela revisão bibliográfica e a análise 

documental. A análise do estudo de caso foi elaborada através de entrevistas feitas com os 

gestores e contadores do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Formulação Problema 

 

Existem diversos casos de organizações do Terceiro Setor que se ampliaram em 

grande escala além de suas pretensões iniciais, tendo em vista a enorme insuficiência em 

oportunidades de prestação de serviços sociais para a sociedade. O surgimento considerável 

de organizações infraestruturadas por diligência de cidadãos – fora do padrão formal do 

Estado, sem fins distributivos de lucros, autogovernadas e envolvendo indivíduos estimulados 

a assistir ao seu semelhante, muitas vezes de forma facultativa – criou massa crítica para 

qualificar, pela sua dimensão e relevância na área social, um setor intrínseco de atividades 

humanas.  

Assim, com a ampliação maior da atuação do Terceiro Setor, o Poder Público foi 

forçado a criar normas específicas de controle jurídico e contábil. Parte-se do princípio que a 

aplicação da contabilidade em entidades do Terceiro Setor, considerando os princípios 

conceituais e legais de tais entidades.  

O Terceiro Setor envolve as entidades sem fins lucrativos, privadas, com atuações 

voltadas a propósitos públicos ou coletivos para a geração do bem estar social, em que existe 

uma relação entre os setores público e privado, tem como característica específica, do qual se 

torna diferente dos outros setores os seus objetivos sociais. 

O trabalho desenvolvido abordou como titulo As Informações Contábeis Como 

Instrumento De Gestão, e teve como tema a contabilidade aplicada nas organizações do 

terceiro setor. A problemática apresentada no estudo foi identificar como os relatórios 

contábeis auxiliam na gestão de entidades do terceiro do setor. 

Diante deste contexto, a pesquisa procurou considerar as regras que regem as 

organizações do Terceiro Setor, sendo prática e objetiva, apresentando como os relatórios 

contábeis auxiliam na gestão do desse setor. 

A pesquisa teve como objetivos específicos: 

• Identificar as organizações do terceiro setor,  

• Apresentar normas contábeis  

• Descrever as práticas contábeis e tributárias aplicados no terceiro setor. 
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O profissional da área da Contabilidade, por se tratar de entidades sem fins lucrativos, 

agrega a responsabilidade de um papel fundamental ao conceber informes que auxiliam para 

uma avaliação apropriada do resultado, tendo como finalidade também auxiliar na gestão para 

melhor desempenho dessas organizações. Nesse setor a contabilidade se difere da 

contabilidade efetuada nas demais empresas. Contudo apesar de a base legal ser a mesma, as 

normas para o Terceiro Setor exigem adaptações, leis e pronunciamentos específicos que são 

atribuídos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

Acredita-se que a realização dessa pesquisa pode contribuir para um entendimento 

global dos aspectos contábeis e tributários, distintos do Terceiro Setor e a relação que se 

estabelece com o ente público. Tal conhecimento promove o aprimoramento dos controles, 

das técnicas e da gestão contábil e tributária das entidades do Terceiro Setor.  

A relevância deste estudo está em disponibilizar o conhecimento da contabilidade e as 

questões específicas voltadas às entidades do Terceiro Setor de modo que os gestores e 

profissionais da contabilidade possam discernir os aspectos gerais daqueles específicos para 

entidades do Terceiro Setor. Mostra-se como sendo da máxima importância à atenção a ser 

dada na contabilidade das entidades sem fins lucrativos sendo feita com total clareza nas 

informações. 

A presente pesquisa se propôs a realizar um estudo de caso na Associação Sindicato 

Dos Administradores de Minas Gerais (SAEEMG). O direcionamento do estudo envolveu os 

principais demonstrativos contábeis fornecidos pela entidade no ano de 2015, como por 

exemplo, Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado do exercício, Demonstração de 

fluxo de caixa Esses relatórios serviram de base no que diz respeito ao cumprimento da 

prestação de contas e a transparência da entidade. 

 

1.2 Metodologia da Pesquisa 

 

O trabalho apresentado foi caracterizado como uma pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa. De acordo com Yin (2001), a abordagem qualitativa possui 

características não estruturadas e é rica em contexto, além de enfatizar as interações e a 

obtenção de respostas semiestruturadas. A pesquisa descritiva, por sua vez, é capaz de, em 

razão de objetivos determinados, identificar a percepção que uma população tem sobre uma 

situação problema (MICHEL, 2010). 
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Foi utilizado, também como fonte de evidência, o embasamento teórico dado pela 

revisão bibliográfica e a análise documental, considerando a abrangência e seu valor em 

qualquer coleta de dados.  

De acordo com Gil (2010, p.29-31) “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso 

como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”. 

Para Cauduro (2004, p. 84) a análise documental é considerada uma fonte “natural” de 

informações onde são retirados dados que fundamentam afirmações e declarações retiradas do 

contexto estudado.  

A análise documental defende a observação do processo de amadurecimento ou de 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, entre outros. (CELLARD, 2008). 

Segundo Vergara (2014), o universo é um conjunto de elementos, sejam empresas, 

produtos ou pessoas que possuem características, as quais são essências para a pesquisa e 

estudo. População amostral ou amostra é uma parte do universo escolhida. 

Para facilitar o desenvolvimento do estudo, e apresentar resultados próximos da 

realidade, o trabalho delimitou-se ao universo (população) das associações, conceito este 

definido como “conjunto de elementos que possuem uma ou mais características em comum 

que serão objetos de estudo”. (Vergara, 2014, p 79). 

Para conseguir que os objetivos fossem alcançados, optou-se pelo método de estudo de 

caso único, que, conforme Gil (2009), trata-se de uma categoria de pesquisa, na qual o objeto 

é uma unidade que se analisa em profundidade. No caso desse estudo, o objeto de análise foi 

uma entidade do Terceiro Setor. Yin (2001) afirma que os estudos de casos focam no 

entendimento da dinâmica existente em determinado contexto e permitem a investigação de 

um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. Eles, também, têm a capacidade de 

lidar com uma gama de evidências, como documentos, entrevistas, questionários e 

observações.  

Assim, na análise documental desta pesquisa, foram analisados documentos 

administrativos, comunicados internos, circulares e fichas de Registro que continham os 

dados contábeis e tributários, escrita contábil, bem como o balanço patrimonial da entidade 

Sindicato Dos Administradores De Minas Gerais (SAEMG) encerrado em 31.12.2015, além 

de regulamentos e legislação específica para concessão de benefícios e isenções tributárias. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em cinco etapas. A primeira etapa relata a formulação do 

problema junto com um pequeno desenvolvimento do tema, os objetivos gerais e específicos 

contendo também a metodologia adotada na pesquisa. Na segunda etapa abrange o referencial 

teórico, descrevendo e qualificando o terceiro setor. 

A terceira etapa engloba a caracterização da entidade que será analisada. A quarta 

etapa abrange o desenvolvimento do estudo de caso as análises feitas e as ressalvas. 

E por último a quinta etapa que contempla as conclusões obtidas com o 

desenvolvimento do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Caracterização do terceiro setor 

 

A economia é classificada em três setores. O primeiro setor é constituído pelo estado 

este, responsável pelos desempenhos públicos; o segundo setor, pelo mercado, ou seja, 

pessoas jurídicas de direito privado. O Terceiro Setor se constitui das organizações, também 

de personalidade jurídica, mas com suas características próprias. 

Segundo Araújo (2009), terceiro setor significa dizer que o Estado exercendo 

múltiplas atividades, seja na política, administração, economia e finanças, tem como 

finalidade de executar funcionalidades básicas, rotuladas como: “instituição de dinamização 

de uma ordem jurídica; resolução dos conflitos sociais por meio da aplicação das normas 

instituídas; e, administração e gerenciamento dos bens públicos para atender às necessidades 

da coletividade”. 

Cardoso (2000)apudOliveira; Romão, 2011, p. 28) afirma que: 

 

O próprio conceito de Terceiro Setor, seu perfil e seus contornos ainda não estão 

claros nem sequer para muitos autores que o estão compondo. São vários os termos 

que temos utilizado para caracterizar este espaço que não é Estado nem mercado e 

cujas ações visam ao interesse público: iniciativas sem fins lucrativos, filantrópicos 

e voluntários. 

 

Machado (2007) denota que o terceiro setor é uma nova esfera, que se posiciona entre 

o setor público e o setor privado, acrescenta as lacunas deixadas pelas ações do Governo, 

como saúde, educação, cultura, etc. Para Young (2003. p. 15), “entidades sem fins lucrativos 

são aquelas, como o próprio nome já diz, que não visam lucros, podendo ser fragmentadas em 

entidades com fins ideais, são as sociedades civis, e as que possuem um beneficio social”.  

Destaca-se ainda a posição defendida por Resende (2008) que assim diz acerca do 

tema: “TERCEIRO SETOR é aquele que agrega as organizações que, embora prestem 

serviços públicos, produzam e comercializem bens e serviços, não são estatais, nem visam 

lucro financeiro com os empreendimentos efetivados, estando incluídas aqui, portanto, as 

associações, sociedades sem fins lucrativos e fundações”. 



16 
 

De acordo com Araújo (2005), constata que o Terceiro Setor integra as organizações 

com finalidade de maximizar os serviços públicos voltados para aspectos sociais. É 

importante evidenciar que, muitas vezes, estes mesmos serviços são insuficientes dadas a 

falha do Governo ou do setor privado que deveria responder pelos mesmos. Entre as 

organizações do Terceiro Setor na qual a solidariedade é uma das peças fundamentais.  

Nascimento (2006, p.4) vem complementar esse entendimento com a seguinte 

afirmação:  

 

Entidades sem fins lucrativos não são aquelas que não têm rentabilidade. Elas 

podem gerar recursos através de: atividades de compra e venda; de industrialização e 

venda dos produtos elaborados; e de prestação de serviços obtendo preço ou 

retribuição superior aos recursos sacrificados para sua obtenção, sem por isso 

perderem a característica de sem fins lucrativos. O que lhes dá essa característica é o 

fato de não remunerarem seus proprietários (acionistas, sócios ou associados) pelos 

recursos por eles investidos em caráter permanente (capital social, fundo social ou 

patrimônio), com base nos recursos próprios por elas gerados (ganhos ou lucros), e a 

eles não reverterem o patrimônio (incluindo os resultados) dessa mesma maneira, no 

caso de descontinuidade. (NASCIMENTO, 2006).  

 

Em uma das deliberações de Santana (2005, p.27) sobre o Terceiro Setor especifica 

que a maioria das entidades sem fins lucrativos pertencentes ao âmbito privado, acaba 

buscando propósitos de conveniência pública. 

Sua natureza jurídica é abordada nos incisos I, III, IV e V do art. 44 do Código Civil, 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que assim reza: 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

I – as associações; 

II – as sociedades; 

III – as fundações. 

IV – as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003); 

V – os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003). 

 

2.2 Certificações e títulos 

 

Considerando que as entidades do Terceiro Setor são formadas, principalmente, pelas 

Associações e Fundações, consequentemente, essas entidades podem solicitar títulos que as 

concedem isenção de tributos e benefícios, mas para receber essas certificações as entidades 

devem atender os critérios da legislação. 
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Nesse sentido, foi realizado um compilado teórico, com base me Araújo (2005); Olak 

e Nascimento (2006) e Peyon (2010), em que se buscou descrever quais certificados e títulos 

essas entidades para requerer, sendo cada um deles descrito nas subseções a seguir.  

 

2.2.1 Título de utilidade pública 

 

Tais títulos podem ser de natureza privada ou pública, como os certificados de 

utilidade pública federal, estadual e municipal (UPF, UPE, UPM), certificado de entidade 

beneficente de assistência social (CEBAS), entre outros. Além disso, segundo esclarece 

Cabral (2009) a recomendação é para que, antes da requisição de qualquer certificado, porém, 

a entidade interessada informe-se sobre as obrigações decorrentes de cada título concedido, 

avaliando o custo benefício desta opção. 

Em relação ao Título de Utilidade Pública, este é regulamentado pelo Decreto nº 

50.517/61, conforme art. 1° deste decreto as sociedades civis, associações e fundações cujo 

objetivo é a coletividade são declaradas entidades de utilidade pública (BRASIL, 1961).  

 Bem como explicou Peyon (2010, p.51) é necessário que se comprove que a entidade 

oferece serviços sem qualquer interesse financeiro à coletividade e que esteve em efetivo 

funcionamento nos 3 (três) anos anteriores ao pedido. O autor reforça o sentido da “utilidade 

pública” como sendo serviços oferecidos de forma indiscriminada a toda sociedade. Sendo 

assim, não se pode considerar de utilidade pública, associações de auxílio mútuo ou que 

defendem os direitos apenas de seus próprios associados, e que distribuem, entre eles, 

determinadas vantagens alcançadas por meio da mobilização coletiva. 

 

2.2.2 Organizações sociais 

 

Sobre as Organizações Sociais (OS), tal como mencionado por Cassone (2011), 

também têm personalidade jurídica, sem fins lucrativos, exercem atividades de interesse 

público, essas organizações vivem de doações, isenções fiscais etc.  

Diante do estabelecido pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, as organizações 

sociais são: 

 

Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 

nesta Lei. (BRASIL, 1998). 
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 Olak e Nascimento (2008) esclarecem ainda que as Organizações Sociais são 

constituídas pelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos essas organizações 

exercem atividades que sejam ligadas a educação, saúde e pesquisas científicas.  

 Na mesma linha de pensamento, Rampaso (2013) define as Organizações Sociais (0S) 

como uma organização pública não estatal criada pelo projeto de reforma do Estado, as 

entidades sem fins lucrativos as Associações Civis e Fundações de direito privado possam 

exercer atividades de interesse público.  

 

2.2.3 Organizações da sociedade civil de interesse público 

 

Considerando ainda o que dispõe a Lei 9.790/99 conhecida como a “Lei do Terceiro 

Setor”, referenciada na literatura científica como um marco histórico que estabeleceu os 

principais aspectos aplicáveis às organizações sem fins lucrativos. Em seu art. 1° diz que as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS) são as pessoas jurídicas de 

direto privado, sem fins lucrativos, as organizações que se enquadram nesse art. Devem 

atender as normas estatutárias e os requisitos instituídos por está legislação.  

Com um entendimento mais abrangente sobre o conceito de Entidade Sem Fins 

Lucrativos, vale citar o 1° parágrafo do art., já mencionado nessa pesquisa, em que se tem, 

claramente, a ideia de que a Lei estabelece que Entidade Sem Fins Lucrativos seja Entidades 

com personalidade jurídica de direito privado, que não distribuem lucros entre os sócios, 

diretores, empregadores, ou até mesmo dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 

seu patrimônio de acordo com o exercício de suas atividades, conforme o objeto social 

(BRASIL, 1999).  

 Ainda de acordo com a Lei n° 9790 de 1999, está se mostrou como importante avanço 

na identificação de ações sociais para o interesse público. Isto, porque, o art. 3º da Lei n. 

9.790/99, define quais as finalidades e objetivos sociais e são considerados para fins de 

qualificação da entidade Oscip conforme visto a seguir:  

 

I – promoção da assistência social; 

II – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

III – promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

IV – promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

V – promoção da segurança alimentar e nutricional; 
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VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

VII – promoção do voluntariado; 

VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais; 

XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 

respeito às atividades mencionadas neste artigo. (BRASIL, 1999). 

  

Peyon (2010) ressalta que o Princípio da Legalidade determina que o administrador 

público esteja obrigado a seguir a legislação, já o Princípio da Impessoalidade deixa bem 

claro que o servidor público não pode beneficiar e nem prejudicar amigo ou inimigo para 

obter proveitos. O princípio da moralidade descreve o que é legal do ilegal, ou seja, devem 

seguir os preceitos éticos. O Princípio da Publicidade trata-se da transparência das 

informações prestadas para a sociedade.  

Já o principio da economicidade e eficiência está ligada ao menor custo na prestação 

de serviço e os resultados alcançados. O art. 4° ainda determina a normas para as OSCIP, a 

constituição do conselho fiscal para opinar nos relatórios de desempenho financeiro e 

contábil. Além disso, determina a possibilidade de remuneração para os dirigentes da entidade 

que atuam, efetivamente, na gestão executiva e para os que prestam serviços específicos 

(LUNARDELLI, 2006).  

As OSCIPS devem prestar contas de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e dar publicidade ao relatório 

de atividades e das demonstrações financeiras da entidade. Consideram-se as certidões 

negativas de débitos emitidas pelo Instituto Nacional de Serviço Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) colocando-os à disposição para exame de qualquer 

cidadão, portanto a organização deve aderir à prática de auditoria externa (LUNARDELLI, 

2006). 

Cassone (2011) defende que as OSCIPS possuem vantagens, uma delas é o beneficio 

fiscal as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem contabilizar a contribuição como 

despesa dedutível para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), desde que a entidade beneficiada atenda às exigências e a empresa doadora faça a 

sua contribuição até o limite de 2% do seu resultado operacional, antes de computada a sua 

própria dedução.  
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2.3 Pessoas jurídicas de direito privado do terceiro setor 

 

O Terceiro Setor é composto por organizações com personalidade jurídica, em que 

pese que tal personalidade implique que as organizações privadas se iniciem por ato 

constitutivo, ou seja, documento registrado em cartório do estatuto social em conformidade 

com a legislação (SILVANO, 2010).  

Voltolini (2009) assinala que no Brasil, as entidades conhecidas como ONGs, 

caracterizadas como sem fins lucrativos, são constituídas sob a forma jurídica de associações 

e de fundações privadas. Porém, habitualmente, são identificadas como ONG, OSCIP, OS, 

Instituto, Instituição etc. O especialista explica ainda que uma ONG relaciona-se à tradução 

de Non-governmentalorganizations (NGO), termo largamente difundido no Brasil e 

empregada de modo geral, na identificação, seja nas associações, seja nas fundações sem fins 

lucrativos. Já os verbetes Instituto e Instituição, são considerados como parte que integra as 

expressões associação ou fundação. Na maioria das vezes, é empregado na identificação de 

entidades voltadas ao ensino e à pesquisa.  

Nesse sentido, a personalidade jurídica acaba por exigir um entendimento do que vem 

a ser pessoa jurídica.  Assim, tomam-se os ensinamentos prestados por Santos e Carvalho 

(2009) que se referem à pessoa jurídica como unidade jurídica, resultante de uma coletividade 

humana organizada, sendo estável, possuindo um ou diversos fins de utilidade publica ou 

privada; sendo totalmente distinta de cada um dos indivíduos que a compõem. É, também, 

“dotada da capacidade de possuir e de exercitar adversus omnes os direitos patrimoniais, 

compatíveis à sua natureza, com subsidio e o incremento do direito privado” (SANTOS; 

CARVALHO, 2009, p.338.). 

Considerando as disposições legais do Código Civil de 2002, considerando, 

principalmente, o que dispõe o art. 45, tem-se a determinação que as pessoas jurídicas de 

direito privado tenham sua origem no ato constitutivo. Além disso, deve-se ter o respectivo 

registro, da autorização ou aprovação do Poder Executivo, qualificando-se o registro e as 

alterações a que está sujeito o ato constitutivo (BRASIL, 2002).     

Coelho (2010) delimita as pessoas jurídicas como sendo formadas por colaboradores, 

sócios, acionistas que zelam pelo patrimônio da empresa. Deste modo citam-se as pessoas 
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jurídicas de direito privado.  Sob aspectos legais a que está sujeito o Terceiro Setor, cita-se, 

novamente, o Código Civil 2002 em seu art. 44 que estabelece as pessoas jurídicas de direito 

privado, sendo: as associações; as sociedades e as fundações. Logo em seguida da Lei n° 

10.825, de 22 de dezembro de 2003, foram incluídas outras duas instituições no referido 

artigo, sendo consideradas as organizações religiosas e os partidos políticos (BRASIL, 

2002/2003 apudCOELHO, 2010). 

Olak e Nascimento (2006) destacam que uma associação ou fundação podem ser 

denominadas instituto, sendo considerado apenas como um “nome fantasia”, ou também, 

podendo ser qualificado como OSCIP. Este último caso inclui as organizações juridicamente 

constituídas, atuando em sintonia com o interesse público e mantendo o foco na produção do 

bem comum, podendo pleitear, além de OSCIP, outros títulos e certificações junto ao Poder 

Público, desde que cumpridos os requisitos legais para tanto. 

 Vale observar que, omitir a forma entre os pressupostos das pessoas jurídicas 

de direito privado fez com que houvesse uma necessidade de adaptação ao atual Código Civil, 

na sua promulgação. O artigo 2.031 estabelecia “as associações, sociedades e fundações, 

constituídas na forma das leis anteriores, terão o prazo de um ano para se adaptarem às 

disposições deste Código” (BRASIL, 2002, p. 95).  

 

2.3.1 Pessoas jurídicas componentes do terceiro setor 

 

2.3.1.1 Associações 

 

Com base no disposto por Rampaso (2013), a Associação pode ser definida como 

pessoa jurídica constituída por um grupo de pessoas, organizadas em mesmo propósito, isto é, 

sem objetivar o lucro. 

Destaca-se que a Associação, enquanto pessoa jurídica de direito privado, formada por 

um grupo de pessoas com o objetivo de atender ao interesse público, portanto, não pode visar 

e nem distribuir lucro entre os integrantes. Não obstante, na constituição de uma Associação, 

seus associados devem reunir-se em assembleia e colocar em pauta a votação e a proposta do 

estatuto, nomeando os membros que irão compor o primeiro mandato dos seus órgãos interno. 

A título de exemplo, tem-se a Diretoria, o Conselho Fiscal, entre outros órgãos, conforme 

aprovação do estatuto dispuser, primando pela definição da sede provisória ou definitiva 

(ARAÚJO, 2005). 
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 Conforme o estabelecido no Código Civil, em seu artigo 53 e 54 tem-se a definição 

para as associações:  

 

Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para 

fins não econômicos.  

Parágrafo único – Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.   

Art. 54 – Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:  

I - A denominação, os fins e a sede da associação;  

II - Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;  

III - os direitos e deveres dos associados;  

IV - As fontes de recursos para sua manutenção;  

V – O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;  

VI - As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução;  

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 

(BRASIL, 2002). 

 

 

2.3.1.2 Requisitos legais para constituição das Associações 

 

Segundo Araújo (2006), os passos para a constituição de uma associação são os 

seguintes:  

a) assembleia geral de criação da organização;  

b) aprovação dos estatutos;  

c) eleição dos membros da diretoria;  

d) posse dos membros da diretoria; 

 e) lavratura das atas das reuniões;  

f) registro dos atos constitutivos.  

O instrumento de constituição de uma associação é o estatuto, o qual deve conter, 

segundo o art. 54 do Código Civil, os seguintes itens: 

 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: I – a 

denominação, os fins e a sede da associação; II – os requisitos para a admissão, 

demissão e exclusão dos associados; III – os direitos e deveres dos associados; IV – 

as fontes de recursos para sua manutenção; V – o modo de constituição e 

funcionamento dos órgãos deliberativos; (Lei nº 11.127-2005) VI – as condições 

para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; VII – a forma de 

gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Lei nº 11.127-2005) 

(CÓDIGO CIVIL). 

 

Rampaso (2013) assinala que, em seguida, com a ata e estatuto elaborados, é 

necessário registrar tais documentos no cartório de registro de pessoas jurídicas. O 

especialista explica ainda que os registros das atas e dos estatutos devem ser feitos em cartório 
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conforme apresentação, de, no mínimo, duas vias da ata e estatuto, acompanhadas do pedido 

legal da associação. Assim, o oficial do cartório registra as vias, com o número de ordem do. 

Olak e Nascimento (2006) esclarecem que, com a aquisição do registro, a associação 

passa a existir legalmente. Porém, a associação adquire capacidade jurídica, tornando-se 

sujeito de direitos e obrigações.  No funcionamento da Associação Civil, é necessário que se 

faça a inscrição na Receita Federal para a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), registro na Previdência Social (INSS), registro na prefeitura municipal e a inscrição 

na Secretaria da Fazenda para obtenção do Registro de Inscrição Estadual. 

A forma de rompimento de uma associação deve estar descrita no seu estatuto, de 

acordo com o art. 61 do Código Civil, apresentado a seguir. Também está prevista nesse 

artigo a possibilidade de devolução dos valores das contribuições prestadas ao patrimônio da 

associação. 

Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois 

de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único 

do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto 

ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou 

federal, de fins idênticos ou semelhantes. 

§ 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, 

podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em 

restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao 

patrimônio da associação. 

 

2.3.1.3 Fundações 

 

No que se refere às Fundações, estas constituem-se por meio do patrimônio, deste 

modo, distinguindo-se das sociedades comerciais, que possuem seu patrimônio liquido 

subdividido em contas de Capital, Reservas e Lucros, as Fundações não se enquadram em tal 

subdivisão, visto a não adequabilidade (RAMPASO, 2013). 

Importante reforçar que a Fundação pode ser instituída por pessoa física ou jurídica, no 

entanto, não existem limites para o número de instituidores. Destaca-se que a lavratura da 

escritura pública de constituição da fundação é registrada em cartório de notas e de registro 

pessoas jurídicas e depende da autorização do Ministério Público (PAES, 2011). 

 Assim, compreende-se que, de maneira diferente das Associações, que precisam de 

pessoas para constituí-las, as Fundações são instituídas pelo patrimônio, isto é, a constituição 

da Fundação ocorre por meio da escritura pública ou testamento, cuja função se volta a fins 

religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Nesse limiar, a escritura pública se institui como 

documento, lavrado em cartório de notas por um tabelião, dotado de fé pública (PEYON, 

2010).  
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As Fundações têm personalidade jurídica, com a finalidade do patrimônio. Tais 

Fundações não possuem proprietário, o que significa dizer que os gestores não podem 

desempenhar atividades remuneradas, o objetivo destes é prestar serviços públicos e coletivos, 

e, consequentemente as Fundações também não visam o lucro (OLAK; NASCIMENTO, 

2006).  

 

2.3.1.4 Requisitos legais para constituição das Fundações 

 

O Código Civil, através da Lei no 10.406 de 2002, estabelece os elementos necessários 

á constituição de Fundações: 

 

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou 

testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e 

declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.  

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, 

morais, culturais ou de assistência. (BRASIL, 2002). 

 

 Com base no disposto pelo artigo 62 e 215 do Código Civil brasileiro, extraem-se os 

seguintes requisitos exigidos da escritura pública:  

 

a) data e lugar de sua realização; 

b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos haja 

comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas; 

c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e 

das demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do 

casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

d) manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

e) dotação especial de bens livres,  

f) fim a que se destina a fundação; 

g) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade 

do ato; 

h) declaração de ter sido lida na presença das partes e das demais comparecentes, ou 

de que todos a leram; 

i) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou de 

seu substituto legal, encerrando o ato. (BRASIL, 2002). 
 

Posterior à lavratura da escritura no cartório de notas e de registro pessoas jurídicas, 

fica constituída a Fundação, mas, ainda não se tem a autorização para o funcionamento. Este 

último só acontece com o registro do estatuto no cartório de registro de pessoas jurídicas. 

Entretanto, o instituidor, ou quem ele indicar, tem um prazo de 180 dias para a elaboração do 

estatuto, passando esse prazo é de responsabilidade do Ministério Público a elaboração do 

mesmo (BARBOSA; OLIVEIRA, 2012). 
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As Fundações são controladas e fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual, 

conforme expresso no art. 66 do Código Civil: 

 

Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. 

§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, caberá o encargo ao 

Ministério Público Federal. 

§ 2º Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada 

um deles, ao respectivo Ministério Público. (CÓDIGO CIVIL). 

 

A forma de dissolução de uma fundação deve estar expressa no seu estatuto de acordo 

com o art. 69 do Código Civil, e se dará da seguinte forma: 

 

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil à finalidade a que visa à fundação, 

ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer 

interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo 

disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, 

designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. (CÓDIGO CIVIL). 

 

As Fundações têm personalidade jurídica, com a finalidade do patrimônio. Tais 

Fundações não possuem proprietário, o que significa dizer que os gestores não podem 

desempenhar atividades remuneradas, o objetivo destes é prestar serviços públicos e coletivos, 

e, consequentemente as Fundações também não visam o lucro (OLAK; NASCIMENTO, 

2006).  

 

2.3.1.5 Partidos políticos 

 

O sistema político brasileiro é pluripartidário, característico de estados democráticos, 

ou seja, não existe limite numérico para a existência de partidos. Em um sistema 

pluripartidário. Conforme a CF/88, o pluripartidarismo fica garantido através de seu art. 17, 

que diz: 

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 

pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

I – Caráter nacional; 

II – Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou 

governos estrangeiros ou de subordinação a estes;  

III – Prestação de contas à Justiça Eleitoral;  

IV – Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
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É ratificado pela Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, também denominada Lei 

dos Partidos Políticos, que em seu art. 2º afirma que: 

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos 

programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

Os partidos políticos, são pessoas jurídicas de direito privado que conferem 

autenticidade ao sistema representativo no regime democrático. E, diante do que dispõe a Lei 

nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 tem-se: 

Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, 

no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a 

defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. (BRASIL, 

1995). 

 

De acordo com o art. 7 da Lei nº 9.096/95 apresenta o seguinte texto: “O partido 

político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no 

Tribunal Superior Eleitoral” (BRASIL, 1995b,) 

 

Araújo (2005) aponta que, no entanto, os partidos políticos possuem personalidade 

jurídica, e tem interesse no regime democrático, portanto, representam e resguardam os 

direitos fundamentais da Constituição Federal. Assim, mostra-se conveniente os dizeres de 

Viana (2003, p.12) definindo os partidos políticos:  

 

Organizações burocráticas que visam à conquista do Estado e buscam legitimar esta 

luta pelo poder através da ideologia da representação e expressam os interesses de 

uma ou outra classe ou fração de classes existentes. (VIANA, 2003, p.12). 

 

 

A Lei nº 9.096/95 regulamenta os arts. 14 e 17, § 3°, inciso V da CF/88 e, por isso, 

acaba sendo o principal balizador jurídico dos partidos políticos. É ela, por exemplo, nos arts. 

3, 14 e 15, que concede autonomia aos partidos para que eles próprios definam a sua estrutura, 

organização interna e funcionamento. 

 

O art. 13 da Lei nº 9.096/95 estabelece que: 

 

Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as 

quais tenha elegido representante, o partido, que em cada eleição para a Câmara dos 

Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não 

computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos 

estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles (BRASIL, 

1995b). 
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Importa destacar que os partidos políticos lutam pela conquista do poder e expressam 

interesses entre as classes existentes. Além do que, o partido político se caracteriza por ser 

grupo social que trabalha em função do bem da coletividade, elaborando e assumindo 

propostas de interesse comum e buscam partilhar com o poder nas instâncias governamentais 

(RAMPASO, 2013).  

 

2.3.2 Normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao terceiro setor 

  

No ano de 2005 foi criado o Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC) por meio da 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.055/05, cujo objetivo é estudar, 

preparar e emitir Pronunciamentos Técnicos dos procedimentos contábeis. Além disso, 

divulga informações e emite as normas pela entidade reguladora. (Tais procedimentos visam 

centralizar e uniformizar, as normas brasileiras de contabilidade com os padrões 

internacionais (CABRAL, 2009).).  

 

 

 Resolução CFC nº 966-2003 - NBC T 10.19 - Entidades sem 

finalidade de lucros; 

 Resolução CFC nº 852-1999 - NBC T 10.18 - Entidades 

Sindicais e Associações de Classe; 

 Resolução CFC nº 837-1999 - NBC T 10.4 - Aspectos Contábeis 

entidades diversas Fundações. 

 

A Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 -Entidade sem Finalidade de Lucro, 

aprovada pela resolução CFC N.º 1.409/12 tem como objetivo estabelecer critérios e 

procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações 

patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem 

divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros (BRASIL, 2012). 

A citada norma aplica-se as pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade 

lucrativa, especialmente pelas entidades imunes, isenta de impostos e contribuições para a 

seguridade beneficente de assistência social conforme preconiza a Resolução CFC 1.409/12. 

 

2.3.3 Princípios contábeis - Resolução nº 750 (alterada pela Resolução CFC n. º 1.282/10) 

 

Os Princípios Contábeis, segundo esclarecem Barbosa e Oliveira (2012), devem ser 

obrigatoriamente, aplicados pelos profissionais que atuam na área contábil, portanto, tais 
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Princípios estão estabelecidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e, deste modo, 

pode- se citar a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n.º 750/93 (alterada pela 

Resolução CFC n.º 1.282/10) foi alterado por conta do processo de convergência às normas 

internacionais de contabilidade através do artigo 3º enumera os Princípios conta. 

 

i) o da entidade; 

ii) o da continuidade; 

iii) o da oportunidade; 

iv) o do registro pelo valor original; 

v) o da atualização monetária; (revogado pela resolução CFC nº. 1.282/10) 

vi) o da competência; e 

vii) o da prudência. (BRASIL, 2010). 

 

Com base no disposto pelo Art. 4º, o Princípio da Entidade visa reconhecer o 

Patrimônio como objeto máximo da Contabilidade, desta forma, o patrimônio da entidade não 

pode confundir com o dos sócios independentemente se a empresa visa ou não o lucro. 

Portanto as Empresas devem diferenciar os patrimônios sem prejudicar as partes (CASSONE, 

2011). 

Em relação ao que preconiza o Art. 5°, o Princípio da Continuidade pressupõe que a 

entidade jurídica, no futuro, não encerará as atividades, portanto a mensuração e a 

apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância (PEYON, 

2010).  

Já o Princípio da Oportunidade é tratado pelo Art. 7°, referindo-se a mensuração e os 

aspectos das informações patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, 

portanto a falta de integridade e tempestividade na divulgação das informações contábeis 

pode ocasionar a perda de relevância (RAMPASO, 2013). 

Baseando-se no Princípio do Registro Pelo Valor Original determina que os 

fenômenos patrimoniais devam ser quantificados em expressão monetária, ou seja, em moeda 

corrente nacional.  Já o artigo 9º estabelece o Princípio da Competência determina que os 

efeitos das transações e outros eventos sejam contabilizados no momento que ocorrem, 

independentemente do pagamento ou recebimento. Deste modo, esse princípio adota a 

competência e não o caixa para reconhecimento das receitas e de despesas correlatas 

(CABRAL, 2009). 

 

2.3.4Demonstração contábeis 
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Cassone (2011) explica que o Balanço Patrimonial da entidade é a relação de seus 

ativos, passivos e patrimônio líquido em uma data específica. São apresentados nessa 

Demonstração, a posição patrimonial e financeira da entidade. Os grupos que compõem o 

Balanço Patrimonial são definidos da seguinte maneira:  

 

 Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do 

qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade 

 Passivo é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, 

cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos.  

 Patrimônio Líquido (PL) é o valor residual dos ativos da entidade de após a dedução 

de todos os seus passivos. 

Ressalta-se que, no que se refere ao Balanço Patrimonial, a conta de Capital deve ser 

substituída por Patrimônio Social, no qual pertence ao grupo de contas do Patrimônio 

Líquido.  

A Principal finalidade das demonstrações contábeis designada a atender o Terceiro 

Setor deve ser o de promover informação proficiente para a tomada de decisão. Assim, deve-

se observar as essenciais demonstrações contábeis para as entidades sem fins lucrativos, 

segundo o autor, “mesmo a organização do terceiro setor considerada como entidade sem fins 

lucrativos, é necessário à execução de alguns procedimentos contábeis, idênticos às empresas 

com fins lucrativos [...].” (ALMEIDA; ESPEJO, 2012, p. 85). 

De acordo com a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, as demonstrações 

contábeis que devem ser elaboradas pela Entidade sem Finalidade de Lucros são o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 

Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, 

quando aplicáveis. (FRANÇA, 2015, p. 82). 

 

Vale destacar que no Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, as 

nomenclaturas de lucro e prejuízo, devem ser substituídas por superávit ou déficit 

(RAMPASO, 2013).  

 

 

2.3.5 Demonstração do Resultado do Período (DR) 

 

http://www.sinonimos.com.br/proficiente/
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 Segundo Peyon (2009), a demonstração do resultado do exercício discrimina todos os 

itens de receita e despesa reconhecidos no período, exceto aqueles que são reconhecidos no 

resultado abrangente conforme permitido ou exigido por norma específica. 

De acordo com a NBC TSP- item 102, as informações contábeis básicas que devem 

ser reconhecidas na Demonstração de resultado do exercício são: 

a) Receita; 

b) Despesas 

c) Ganhos ou perdas reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de 

passivos relativos à operação em descontinuidade; e 

d) Resultado do período  

 

 Blodeau e Lima (2008) enfatizam que na Demonstração do Resultado do Período, as 

informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos devem ser destacados e 

divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.  

 Os referidos autores também mencionam a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido (DMPL) como demonstração que apresenta lucro ou prejuízo do período, itens de 

receita e despesa reconhecidos diretamente no patrimônio líquido do período, os efeitos das 

alterações na política contábil e correção de erros reconhecidos no período, e as quantias das 

transações com sócios em sua condição de sócios durante o período (BLODEAU; LIMA, 

2008).  

 

2.3.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

 

 Segundo esclarece Cassone (2011), a Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece 

informações relacionadas às alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade para um 

determinado período contábil, deixando em evidência, separadamente, as alterações nas 

atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. 

Entidades do terceiro setor que elaboram e divulgam demonstrações contábeis 

seguindo o regime de competência devem elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, de 

acordo com os requisitos da NBC TSP 2 e apresenta- lá como parte integrante de suas 

demonstrações contábeis, final de cada exercício financeiro (Olak e Nascimento,2008). 

 No que diz respeito às informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade Rampaso 

(2013) sustenta que estas são imprescindíveis para proporcionar aos usuários das 

demonstrações contábeis subsídios para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e 

equivalentes de caixa, assim como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de 

caixa.  Tais decisões econômicas que são tomadas pelos usuários respaldam na avaliação da 
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capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, e, além disso, consideram a 

época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração. Sobre a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, as doações devem ser classificadas nos fluxos de caixas operacionais. 

 

 

2.3.7 Notas explicativas 

 

Segundo Cassone (2011) dispõem de informações adicionais àquelas apresentadas no 

balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados (se apresentada), na demonstração das mutações do patrimônio líquido e na 

demonstração dos fluxos de caixa. O especialista ressalta que as notas explicativas fornecem 

descrições narrativas e detalhes de itens apresentados nessas demonstrações e informações 

acerca de itens que não se qualificam para reconhecimento nessas demonstrações. 

As notas explicativas têm como objetivo auxiliar os usuários a compreender as suas 

demonstrações contábeis e compará-las com as demonstrações contábeis de outras entidades.    

A NBC TSP 1 recomenda que as notas explicativas devem: 

a) Apresentar informações acerca da base para a elaboração das 

demonstrações contábeis especifica utilizado. 

b) Evidenciar a informação requerida, pelas NBC TSPs que não foram 

apresentadas nas demonstrações contábeis; 

c) Prover informação adicional que seja relevante para a compreensão 

de quaisquer dessas demonstrações contábeis  

 

Blodeau e Lima (2008) e Peyon (2010) consideram que as demonstrações contábeis 

são importantes, pois demonstram o desempenho financeiro, evolução e riscos que a entidade 

enfrenta. Entretanto as demonstrações contábeis devem ser complementadas por nota 

explicativa, segundo a Interpretação ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC N° 1.409/12), 

com as seguintes informações:  

 

(a)contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os 

objetivos sociais; 

(b)os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, 

doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos; 

(c)  a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas 

demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse; 

(d)  as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as 

responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

(e)  os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais 

recursos; 

(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; 
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(g)  eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou 

possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros 

da entidade; 

(h)  as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em 

longo prazo; 

(i)informações sobre os seguros contratados; 

(j) a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a adequação da 

receita com a despesa de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação e sua regulamentação; 

(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização 

e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do 

reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil; 

(l)  segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos 

realizados pela entidade; 

(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, 

destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos 

governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, 

número de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores e 

percentuais representativos; 

(n)a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido 

quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados. (BRASIL, 2012). 

 

 Olak e Nascimento (2008) retratam que as entidades, ao elaborar as notas explicativas, 

devem contextualizar a entidade em estudo, incluindo natureza social, econômica e os 

objetivos sociais. Além disso, devem levar em consideração os critérios de apuração da 

receita e despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação 

de recursos.  

 Sobre a renúncia fiscal relacionada com atividade, esta deve ser demonstrada nas 

demonstrações contábeis como se a obrigação fosse devida. Além disso, os eventos 

subsequentes à data de encerramento do exercício devem ser contemplados nas notas 

explicativas, dos fatos que foram relevantes sobre a situação financeira e os resultados futuros 

como dito por Blodeau e Lima (2008).  

 Destaca-se que a nota explicativa os critérios e procedimentos do registro contábil de 

depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, tem a obrigatoriedade é o 

reconhecimento com base nas estimativas de vida útil (CASSONE, 2011).  

 No entanto a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor 

reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados.  Contudo as 

entidades sem fins lucrativos devem padronizar a contabilidade das entidades, obedecendo 

aos princípios contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Pronunciamentos 

Técnicos (RAMPASO, 2013).   

 

2.4 Normas tributárias terceiro setor 
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De acordo com Almeida e Espejo (2012) devido às características específicas das 

entidades sem fins lucrativos, a contabilização, de modo geral, realiza-se pelo registro da 

movimentação das operações patrimoniais da entidade, tendo como objetivo inicial o controle 

da situação econômico-financeiro, bem como as variações ocorridas de um período para o 

outro até que seja evidenciado o resultado para fins decisórios. 

 

2.4.1 Imunidade 

 

 Compreende-se que as Entidades do terceiro setor possuem a função primordial de 

atuar complementando o Estado nas atividades a que se propõem perante a sociedade civil. 

Nesse sentido, o Estado se vê na condição de subsidiar essas entidades por meio de doações, 

incentivos fiscais ou transferências orçamentárias a fim de permitir o efetivo desenvolvimento 

dessas instituições. Dentre os benefícios fiscais concedidos, tem-se a isenção e a imunidade 

tributária.  

 Rampaso (2013) descreve a imunidade tributária como instrumento constitucional 

voltados à proteção de valores prestigiados, protegidos e consagrados pela ordem 

constitucional, decorrentes de princípios fundamentais e essenciais à concepção do Estado 

brasileiro. 

 No entanto, o artigo 14 em seus incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional 

dispõe:  

Art. 14. O disposto na alínea e do inciso IV do art. 9º 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; 

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. (BRASIL, 2008). 

 

2.4.2 Isenção 

 

No Brasil, nem todas as entidades, mesmo as que pratiquem ações sociais e 

filantrópicas, têm isenção total de tributos. A isenção pode ser total ou parcial, o que depende 

do cumprimento de determinados aspectos específicos da regulamentação. Baseando-se nessa 

prerrogativa, cita-se Cassone (2011) e ao dizer que se tratam de entidades isentas:  

 

a) Associação Civil;  

b) Cultural;  
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c) Entidade Aberta de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos);  

d) Entidade Fechada de Previdência Complementar;  

e) Filantrópica;  

f) Sindicato;  

g) Recreativa;  

h) Científica;  

i) Associação de Poupança e Empréstimo;  

j) Federações e Confederações sindicais;  

k) Serviços Sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;  

l) Conselhos de Fiscalização de profissões regulamentadas;  

m) Fundações de direito privado; ou 

n) OCB e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no artigo 105 da 

Lei nº 5.764/1971. (CASSONE, 2011). 

 

Rampaso (2010) esclarece que todas as entidades acima citadas possuem isenção 

tributária.  O autor explica que a isenção tributária, conforme o artigo 175 do Código 

Tributário Nacional – CTN é como uma forma de exclusão do crédito tributário, ou seja, 

dispensa legal do pagamento de tributo. Deste modo, a isenção tributária é o meio de exclusão 

da parcela das hipóteses de incidência da norma tributária.  

Além da isenção conforme acima abordado existe ainda a figura da imunidade 

tributária, deste modo o artigo 150 da Constituição Federal de 1988 estabelece:  

 

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. (BRASIL, 1988). 

 

 Assim, artigo supracitado impõe que as entidades enquadradas nos requisitos de 

entidades sem fins lucrativos em conformidade com a legislação ficam vedado ao contribuinte 

os impostos de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

(LUNARDELLI, 2006).   

Peyon (2010) elucida que são todas as entidades do Terceiro Setor que exercem 

filantropias ou ações sociais e que, ainda assim, têm a isenção total dos tributos. Portanto, a 

isenção pode ser total ou parcial, dependendo do desempenho da entidade se estiver 

atendendo os requisitos dos aspectos legais.  

A legislação que regulamenta a isenção tributária das Entidades Beneficentes de 

Assistência Social é a Lei 12.101-2009 e os Decretos 7.237 e n° 7.300-2010. O artigo 29 da 

lei descreve os requisitos que a entidade fará jus à isenção do pagamento das contribuições de 
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que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

 

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma 

ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 

atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no 

território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais; 

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de 

débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS; 

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem 

como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as 

normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 

seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; 

VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e 

os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 

patrimonial; 

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 

auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de 

Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado 

pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (BRASIL, 1991). 

 

Considerando que as entidades do Terceiro Setor devem cumprir os requisitos citados 

acima para ser ter a isenção tributária, destaca-se o primeiro requisito em questão: os sócios, 

diretores e demais integrantes não podem obter vantagens ou benefícios, das funções ou 

atividades que sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (COELHO, 2010).  

O segundo ponto refere-se às rendas, recursos e superávit, todos devendo ser aplicados 

em território nacional, na manutenção e desenvolvimento de objetivos institucionais. Além 

disso, é necessário ser apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil a certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos e o certificado de 

regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (LUNARDELLI, 2006).  

Cabral (2009) assinala que as entidades devem manter a escrituração contábil regular, 

registrando as despesas e receitas de acordo com as normas contábeis redigidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade. Ressalta-se que também não podem distribuir os resultados, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio. Tais entidades tem o 

prazo de dez anos, contado da data de emissão, de apresentar os documentos que comprovem 

a origem e aplicação de seus recursos e os relativos atos ou operações realizadas que 

modifiquem a situação patrimonial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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Deve-se esclarecer que as entidades devem, ainda, cumprir as obrigações acessórias 

estabelecidas na legislação tributária, além de apresentar as demonstrações contábeis e 

financeiras devidamente auditadas por profissionais competentes e habilitados nos Conselhos 

Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado 

pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 como explicou Paes (2012). 

Peyon (2010) cita e comenta as contribuições sociais prováveis de isenção são 

indicadas pelos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em que, no Art. 22 

tem-se que a contribuição a cargo da empresa deve ser destinada à Seguridade Social. 

Considera-se, também:  

 

I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 

qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos 

que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua 

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos 

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa.  

II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de 

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total 

das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos:  

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de 

acidentes do trabalho seja considerado leve;  

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco 

seja considerado médio;  

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco 

seja considerado grave.  

III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer 

título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem 

serviços;  

IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por 

intermédio de cooperativas de trabalho. (BRASIL, 1991). 

 

Diante do que foi mencionado sobre os artigos 22 e 23, tem-se que as contribuições 

sociais obtidas pela isenção devem seguir as alíquotas estabelecidas pela legislação. Vale 

ressaltar que o art. 209 do Decreto n° 3.048/1999, deixa bem claro que as entidades 

beneficiadas com a isenção da contribuição patronal são obrigadas a apresentar, anualmente, 

até o dia 30 de abril, o relatório de suas atividades do exercício anterior (CABRAL, 2009). 

 

2.4.3 Obrigações acessórias 
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Paes (2011), ao mencionar as Obrigações Acessórias, afirma que estas se referem às 

obrigatórias para as entidades jurídicas de direito público e privado e paras entidades sem fins 

lucrativos, sendo que essas entidades gozam de imunidade tributária, assim mencionada.  

Deste modo o Código Tributário Nacional, por meio do Art. 113 define obrigação 

tributária acessória:  

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(CTN, 1991). 

  

 Tal como mencionou Cassone (2011), baseando-se no Art. 113 § 1º do CTN que 

dispõe, “a obrigação acessória principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente”. O autor expõe que a obrigação acessória principal tem como 

objetivo o pagamento do tributo em espécie ou penalidade pecuniária. Ou seja, está 

relacionada com os deveres que a empresas devem cumprir de acordo com a legislação 

tributária, logo não implica o pagamento do tributo.  

Mas é preciso considerar que a obrigação acessória tem como objetivo as prestações 

positivas ou negativas, previstas no interesse de arrecadação ou fiscalização dos tributos, o 

descumprimento dos prazos estabelecidos por lei, provocam em multas punitivas. Para 

facilitar o entendimento de quais obrigações às entidades do terceiro devem entregar, segue as 

orientações das obrigações mensais, trimestrais e anuais (CASSONE, 2011). 

 

2.4.4 Obrigações trabalhistas 

  

 Muitos especialistas nas áreas contábeis e tributárias chama a atenção para a alta carga 

tributária brasileira criticando as normas vigentes como sendo extremamente elevada e, esta 

carga tributária alcança também as Entidades do Terceiro Setor como visto nas seções acima. 

As Entidades do Terceiro Setor possuem, como todos os outros setores da economia, diversas 

obrigações tributárias e trabalhistas, além de obrigações acessórias como visto em síntese nos 

textos a seguir. 

 

2.4.5 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) 



38 
 

 

 Rampaso (2013) descreve que as entidades do Terceiro Setor devem cumprir as 

obrigações trabalhistas determinadas por lei o autor cita as Declarações Normativas, como a 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) que 

desde a competência janeiro de 1999, estabelece que todas as pessoas físicas ou jurídicas 

sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a lei nº 8.036/90 e legislação 

posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme 

disposto nas leis nº 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao 

cumprimento desta obrigação. O prazo estabelecido para o pagamento é até o dia 7 (sete) do 

mês subsequente. 

 

2.4.6 Outras obrigações 

 

 As outras obrigações, segundo menciona Paes (2011), se referem aos impostos 

municipais e estaduais das entidades do Terceiro Setor os quais se tem o ICMS - Imposto 

sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços sendo que ainda é inexistente uma lei que 

especifique a isenção de ICMS para as entidades sem fins lucrativos. Sobre o ISSQN- 

Imposto sobre serviço de qualquer natureza importa frisar que é de responsabilidade das 

entidades consultar a legislação de cada município. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

 

No dia 07 de abril de 1974, pelo esforço de alguns Administradores, naquela época 

técnicos de administração, foi fundado o Sindicato dos Técnicos de Administração de Minas 

Gerais com o seu registro no Ministério da Fazenda sob o número 19.289.479/0001-56, que 

tem como característica ser uma associação devido ter sido formado por um grupo de pessoas 

com objetivos de atender os interesses públicos, no caso do sindicato os interesses dos 

profissionais administradores. Estes Administradores, sentindo a necessidade de se ter uma 

entidade para defender os profissionais, não mediram esforços em fundar o sindicato. 

Em 13 de junho de 1985, o governo federal editou a lei número 7.321 alterando para 

ADMINISTRADOR a denominação da categoria profissional, atendendo às justificativas das 

entidades e daqueles primeiros dirigentes das entidades representativa. 

Ao longo deste tempo, o Sindicato tem procurado atender aos anseios do 

administrador; de forma gradativa e planejada, tendo com objetivos: 

 Amparar e defender os interesses gerais dos administradores e representá-los judicial 

ou extrajudicialmente perante os Poderes Públicos federais, Estaduais e Municipais, buscando 

solução de todos os assuntos que direta ou indiretamente, possam de qualquer forma, 

interessar aos administradores. 

 Pleitear e adotar as medidas de defesa dos interesses de seus associados, constituindo-

se defensor e cooperador ativo e constantes de tudo quanto possa concorrer para o 

desenvolvimento da ciência da administração. 

 Converter para os associados todas as vantagens asseguradas pela legislação em vigor. 

O sindicato (SAEEMG) trabalha com 6 funcionários que estão incumbidos junto com 

a diretoria a atender as necessidades administrativas do sindicato, e as necessidades dos 6.000 

associados. 

A entidade apresentou como receita anual no ano de 2014 R$ 897, 670,00 e no ano de 

2015 R$ 860.613,00. Essa receita é destinada as despesas da entidade e aplicada em serviços 

de interesse do sindicato e no patrimônio da entidade. 

 

  



40 
 

4 ESTUDO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NA 

GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

4.1 Usuários da contabilidade do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

(SAEMG) 

 

A contabilidade auxilia na gestão com os relatórios contábeis que contém informações 

eficientes para melhor entendimento dos usuários internos e externos da entidade Sindicatos 

Dos Administradores (SAEMG). 

Os usuários internos da contabilidade do sindicato são os gestores englobando o 

presidente o vice o diretor administrativo, diretor secretário, diretor segundo secretário, 

diretor financeiro, diretor de relações sindicais e formação profissional, diretor de divulgação 

e intercâmbio cultural, eles utilizam a contabilidade para avaliar e tomar decisões econômicas 

sobre a melhor forma de aplicar as receitas recebidas, é através da contabilidade que a 

entidade prova a transparência, provando também a destinação de recursos e verbas 

financeiras. Para os gestores da entidade a contabilidade também auxilia para demonstrar sua 

condição de manter se em ativa e os benefícios que trazem seu trabalho à sociedade, provando 

e avaliando seu desempenho social e econômico para prestação de seus serviços com 

eficiência, os relatórios contábeis que auxiliam os gestores são: 

 Balanço patrimonial 

 Balancete  

 Demonstração do Resultado do exercício  

 Demonstração das Mutações do Patrimônio; 

 Notas explicativas 

Os usuários externos da contabilidade do sindicato são os associados que utilizam as 

informações contábeis para se informar como a entidade está alocando suas receitas, se os 

administradores estão aplicando os recursos de acordo com os objetivos da entidade, essa 

avaliação é feita através do balanço patrimonial, da demonstração do resultado e das notas 

explicativas. O outro usuário externo das informações contábeis da entidade é o governo que é 

através das obrigações acessórias que eles ficam ciente de como o sindicato está alocando as 

suas receitas e se está em dia com os impostos trabalhistas e suas obrigações. 
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4.1.1 Relatórios contábeis que auxiliam a gestão Econômico-Financeira 

 

A contabilidade tem como proposito apresentar relatórios que contém informações 

econômicas e financeiras, essas informações auxiliam os gestores na gestão econômica e 

financeira do sindicato com a finalidade de tirar conclusões úteis para auxiliar as tomadas de 

decisões. Os relatórios contábeis que auxiliam na gestão econômica e financeira do Sindicato 

(SAEMG) são: 

 O Balanço Patrimonial onde apresenta a posição econômico-financeira e patrimonial 

da empresa. A informação que esse relatório apresenta é volúvel devido que quaisquer 

alterações nas atividades operacionais e financeiras afetam o Balanço Patrimonial e, 

provavelmente a estrutura do balanço patrimonial. Entretanto pelas diversas 

informações que podem ser extraídas de diversas contas do balanço serve como 

elemento de partida de extrema importância. 

As análises feitas para a gestão econômico-financeira através do balanço patrimonial, 

são os bens, direitos e créditos que a entidade possui as obrigações e dívidas contraídas com 

terceiros. Essa análise permite que o administrador tenha uma visão de curto, médio e longo 

prazo. 

 O Balancete é exigido pelos administradores do Sindicato, ser apresentado pela 

contabilidade todo mês, esse relatório é muito usado pela entidade por conter os saldos 

das contas anteriores. O Balancete possibilita aos administradores da entidade na 

tomada de decisão econômico-financeira por proporcionar uma comparação do saldo 

das contas anteriores, permitindo aos administradores terem conhecimento, do que 

causou aumento ou diminuição do patrimônio social do Sindicato e o que precisa ser 

melhorado. 

 A Demonstração do Resultado do Exercício é um relatório que oferece uma série de 

informações econômico por retratar as atividades operacionais de uma empresa em um 

período determinado, demonstrando aos gestores se a entidade obteve lucro ou 

prejuízo. 

Os administradores do sindicato utilizam esse relatório para tomada de decisão no 

âmbito econômico da empresa devido ser através desse relatório que os gestores identificam 

as despesas e receitas, ganhos e perdas do sindicato, estabelecendo se a entidade apresenta 

superávit ou déficit do exercício. A partir dessas analisas tomam decisões para saber o que 

pode ser mudado eo que deve ser melhorado ou até mesmo o que deve permanece estável. 



42 
 

 As Notas Explicativas têm como função complementar informações contidas no 

balanço patrimonial na demonstração de resultado do exercício do sindicato. Elas 

fornecem informações onde detalham acontecimentos que não são apresentados pelas 

demonstrações contábeis, para os gestores do Sindicato, as notas explicativas é uma 

forma de detalhar os acontecimentos contábeis que nem sempre se consegue analisar 

com clareza. 

 A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresenta como finalidade 

esclarecer as transformações do patrimônio social do Sindicato, esse relatório é 

entregue aos administradores anualmente e possibilita o entendimento da evolução do 

capital investido e o retorno dos investimentos. A Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido proporciona aos administradores analisar quais decisões a tomar 

em relação à destinação dos recursos financeiros investidos nessa área. 

 

4.1.2 Relatórios contábeis que auxiliam na gestão dos patrimônios 

 

OSindicato possui como patrimônio oito salas no edifício onde se localiza, ocupando 

somente cinco salas, as demais salas ele aluga para terceiros, possui também máquinas e 

equipamentos diversos que são utilizados para desenvolver as atividades do sindicato.  

Os relatórios contábeis que os administradores do sindicato utilizam para efetuarem 

gestão do patrimônio do sindicato são o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 

do Exercício, esses relatórios possibilitam informações sobre a depreciação dos 

equipamentos, e a receita que o sindicato está adquirindo sobre as salas alugadas. 

 

4.1.3Gestão Fiscal 

 

A entidade possui isenção de impostos, tendo como obrigação somente os encargos 

trabalhistas.Apesar de apresentar isenções de impostos a entidade tem que emitir obrigações 

acessórias, sendo uma forma de informar ao governo todas as operações efetuadas no 

sindicato. Essas obrigações acessórias quando não emitidas a entidade é multada. Os 

administradores do sindicato deixam a encargo dos contadores da entidade a responsabilidade 

da emissão das obrigações acessórias, transferindo assim a responsabilidade de emiti-las.No 

quadro a seguir todas as obrigações acessórias do Sindicato Dos Administradores de Minas 

Gerais. 
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Quadro 1 – Obrigações acessórias da entidade Sindicato dos Administradores de Minas 

Gerais 

Obrigações Entidades sem fins lucrativos Periodicidade 
Cumpriment

o 

EFD  Todas as entidades inumes ou isentas Anual Em dia 

DIRF 

Entidades inumes ou isentas ou as 

pessoas jurídicas e físicas que pagaram 

ou creditaram rendimentos sobre os 

quais tenha incidido retenção do 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 

(IRRF). 

Anual Em dia 

DCTF Todas as entidades inumes ou isentas. Mensal ou Semestral Em dia 

EFD – 

Contribuições 

As pessoas jurídicas imunes e isentas do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ), cuja soma dos valores 

mensais da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS apurada seja 

igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) 

Mensal Em dia 

RAIS 
Todas as entidades inumes ou isentas 

com ou sem empregados. 
Anual Em dia 

GFIP 

Todas as ESFL sujeitas ao recolhimento 

do FGTS, as contribuições e/ou 

informações à Previdência Social. 

Mensal Em dia 

CAGED 

ESFL que tenham admitido, rescindido 

ou transferido empregado com contrato 

de trabalho regido pela CLT.  

Mensal Em dia 

SEFIP 

Objetivo deste sistema é consolidar os 

dados cadastrais e financeiros da 

empresa e dos trabalhadores;gerar a 

Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) 

e o arquivo de informações a serem 

utilizadas pelo Fundo.  

Mensal Em dia 

Fonte: Adaptado pela autora de OLAK; NASCIMENTO, 2008, p.203. 
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5 SUGESTÕES DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS QUE PODEM SER UTILIZADOS 

NA GESTÃO DO SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DE MINAS GERAIS 

 

5.1 Demonstração de fluxo de caixa como auxilio na gestão do Sindicato 

 

Analisando os relatórios disponibilizados pela entidade, foi verificado que o sindicato 

não efetua a Demonstração de Fluxo de Caixa. Esse demonstrativo tem como função a 

representação do fluxo financeiro da empresa de um determinado período e pode ser 

elaborado por dois métodos que são: o Direto, que tem como objetivo apresentar as entradas e 

saídas brutas de dinheiro dos principais elementos das e atividades operacionais, tendo como 

exemplo os recebimentos das vendas de produtos e serviços e os pagamentos a fornecedores e 

empregados, e o método Indireto, que concilia o lucro líquido ou prejuízo e o caixa gerado 

pelas operações. Para efetuar este método é necessário ajustar o lucro ou prejuízo.  

Com objetivo de apresentar sugestões para o aprimoramento da gestão do sindicato, 

foi apresentado o demonstrativo apresentado no Quadro 2, com o Demonstração de fluxo de 

caixa elaborado pelo método indireto: 

 

Quadro 2 – Demonstração de fluxo de caixa do Sindicato dos Administradores de Minas 

Gerais 

(continua) 

Demonstração de fluxo de caixa do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

Do exercício de 2014/2015 Método indireto 

(I ) ATIVIDADES OPERACIONAIS    

(+) Superávit R$ 124.797,58 

(=) Ajustes   

(+) Depreciação R$ 19.114,74 

(+) Despesas Financeira não pagas R$ 34,65 

(=) SuperávitAjustado  R$ 143.946,97 

(=) Aumento e Diminuição de ativos    

(-) Devedores Duvidosos (Associados) -R$ 3.392,50 

(=) Aumento e Diminuição de Passivos    

(-)Fornecedores -R$ 999,74 

(-) Obrigações Trabalhistas  -R$ 44,76 

(-) Outras Obrigações  -R$ 1.384,58 

Fluxo de Caixa Operacional:  R$ 138.125,39 
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Quadro 2 – Demonstração de fluxo de caixa do Sindicatos dos Administradores de 

Minas Gerais 

(conclusão) 

(II) ATIVIDADE DE INVESTIMENTO   

(-) Aquisição de novos Investimentos/Imobilizado  -R$ 5.339,27 

(III) ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO    

Variação do caixa no período  R$ 132.786,12 

Caixa e equivalentes Iniciais  R$ 1.044.199,87 

Caixa e equivalentes Finais R$ 1.176.985,99 

Fonte:Adaptado pela autora de OLAK; NASCIMENTO, 2008, p.203. 

 

A demonstração de fluxo de caixa possibilita que seja observado o reflexo no caixa 

das entradas e saídas financeiras, assim como suas origens e aplicações, e possibilita, também, 

avaliar a conformidade das entidades com a legislação e as regulamentações, em relação a 

fornecer ou receber recursos para outras entidades ou realizar transações. 

Asinformações adquiridas através da Demonstração de Fluxo de Caixa podem 

proporcionar aos administradores do sindicato base para determinar a capacidade da entidade 

para gerar dinheiro, edeterminar as necessidades da entidade de utilizar esses fluxos de caixa. 

Em relação às decisões econômicas a serem tomadas pelos administradores, requerem uma 

avalição da capacidade de gerar dinheiro. 

 

5.2 Relatório gerencial 

 

Para facilitar a utilização dos relatórios contábeis na gestão, foi elaborado um relatório 

gerencial, com o objetivo de explicar e denominar as informações econômicas e financeiras 

do sindicato.  

 

a) Indicadores de liquidez: 

Com os índices de liquidez, é possível mostrar a situação financeira da empresa, com 

objetivo de identificar sua consistência. Com a execução desses índices, é possível identificar 

a conversão dos capitais da empresa que estão em disponibilidade, suficientes para a 

liquidação dos compromissos que foram assumidos pela empresa. 

 

Liquidez Geral: 

Esse índice tem como propósito medir os recursos não imobilizados em ativos fixos, 

em relação às unidades monetárias de dívida que a empresa possui. Para execução do cálculo 
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desse índice, são utilizados os bens e direitos que foram realizados no curto prazo versus o 

volume da dívida da empresa. 

 

Quadro 3– Liquidez Geral do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

LIQUIDEZ GERAL 

2014 2015 

3.236,26% 3.756,92% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Podemos dizer, com base no Quadro 3, que a cada R$100 reais de dívidas com 

terceiros no curto ou no longo prazo em 2014, a empresa dispõe de R$3.236,26 reais em bens 

e direitos no curto prazo ou no longo para pagar essa dívida. Podemos dizer, também, que a 

cada R$100 reais de dívidas com terceiros no curto ou prazo em 2015, a empresa dispõe de 

R$ 3.756,92 reais em bens e direitos no curto prazo para pagar essa dívida. 

 

Liquidez Corrente: 

Tem como objetivo representar qual a capacidade da empresa em liquidar suas 

obrigações que vencerão no exercício seguinte. Averiguamos a conversão de todo o ativo 

circulante da entidade projetando a liquidação da dívida no mesmo prazo.  

 

Quadro 4– Liquidez corrente do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

LIQUIDEZ CORRENTE 

2014 2015 

2.565,44% 3080,30% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Podemos dizer que, a cada R$100 reais de dívidas com terceiros no curto prazo em 

2014, a empresa dispõe de R$2.565,44 reais em bens e direitos no curto prazo para pagar essa 

dívida. 

Além disso, de acordo com o Quadro 4, podemos dizer que a cada R$100 reais de 

dívidas com terceiros no curto prazo em 2015, a empresa dispõe de R$ 3.080,30 reais em bens 

e direitos no curto prazo para pagar essa dívida. 

 

Liquidez imediata: 

Esse índice proporciona, como informação, a capacidade da empresa em quitar a sua 
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dívida de curto prazo. Para efetuar o cálculo desse índice,são consideradas as disponibilidades 

imediatas. 

 

Quadro 5 – Liquidez imediata do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

LIQUIDEZ IMEDIATA 

2014 2015 

2.564,55% 3.070,49% 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como apresentado no Quadro 5, a cada R$100 reais de dívidas com terceiros no curto 

prazo, a empresa possui R$2.564,55 reais para liquidar imediatamente em 2014. A cada 

R$100 reais de dívidas com terceiros no curto prazo, a empresa possui R$3.070,49 reais para 

liquidar imediatamente em 2015. 

 

b) Índices de rentabilidade 

Esses índices têm como propósito evidenciar qual a rentabilidade dos capitais 

investidos, ou seja, indicam quanto renderam os investimentos, identificando o grau de 

reconhecimento econômico da entidade. Estes indicadores são de extrema importância, 

devido ser através deles que se evidencia o sucesso ou fracasso da empresa. 

Com a execução desses indicadores de rentabilidade, é possível fazer uma avaliação 

precisa da administração da empresa. 

 

Indicadores de rentabilidade 

Evidenciam os indicadores de poder econômico que tem potencial no negócio, devido 

a abordarem variáveis da demonstração de resultado. 

 

Giro do ativo 

Esse indicador tem como objetivo medir a eficiência na utilização do ativo com a 

finalidade de gerar receitas. 

 

Quadro 6 – Giro ativo do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

GIRO DO ATIVO 

2014 2015 

 60,76% 52,25%  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Como pode ser vistono Quadro 6, para cada R$100 reais investidos no ativo da 

empresa, a entidade conseguiu transformar R$ 60,76 reais em ingressos operacionais em 

2014.Para cada R$100 reais investidos no ativo da empresa, a entidade conseguiu transformar 

R$ 52,25 reais em ingressos operacionais em 2015. 

 

Rentabilidade do ativo (ROA) 

Através desse indicador, é possível medir o potencial da geração do lucro (superávit) 

para cada 100 unidades monetárias. 

 

Quadro 7 – Rentabilidade do ativo do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais 

RENTABILIDADE DO ATIVO (ROA) 

2014 2015 

12,89%  8,67%  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para cada R$100 reais no total investido, a empresa converteu R$12,89 em Superávit 

em 2014. Para cada R$100 reais no total investido, a empresa converteu R$8,67 em Superávit 

em 2015. 

 

c) Análise vertical 

A análise vertical tem como propósito determinar quais contas são mais relevantes no 

Balanço Patrimonial, ou na Demonstração do Resultado do Exercício. 

A análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício é feita em relação a 

receita operacional liquida. No Balanço Patrimonial a comparação é feita pelo total que ela 

estiver inserida. 

Nos Quadro 8 e 9, a seguir, temos a análise vertical do Sindicato (SAEMG) do ano de 

2014 e 2015, respectivamente. 
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Quadro 8 – Análise vertical do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais de 2014 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 

EXERCÍCIO POSIÇÃO EM 31/12/2014 

VALORES EM 

REAIS (R$) 

AV 2014 

% 

INGRESSOS OPERACIONAIS 800.587,00 100,00 

Contribuição Sindical 419.084,00 52,35 

Contribuição Confederativa 229.213,00 28,63 

Outros Ingressos Operacionais 93.853,00 11,72 

Taxa Negocial 58.437,00 7,30 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS -304.041,00 -37,98 

Folha de Pagamento -222.236,00 -27,76 

Encargos Sociais -63.040,00 -7,87 

Tributários -8.309,00 -1,04 

Financeiros -10.456,00 -1,31 

RESULTADO BRUTO  496.546,00 62,02 

OUTROS INGRESSOS(DISPÊNDIOS)  -327.177,00 -40,87 

Rendas de Aplicação e Outros Ingressos Financeiros 97.084,00 12,13 

Outros Dispêndios Administrativos -424.261,00 -52,99 

RESULTADO OPERACIONAL 169.369,00 21,16 

SUPERAVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO 169.369,00 21,16 

SUPERAVIT (DEFICIT) ANTERIORES 148.976,02   

SUPERAVIT (DÉFICIT) ACUMULADO 318.345,02   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 9– Análise vertical do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais de 2015 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 

EXERCÍCIO POSIÇÃO EM 31/12/2015 

VALORES EM 

REAIS (R$) 
AV 2015 % 

INGRESSOS OPERACIONAIS 752.529,14 100 

Contribuição Sindical 396.892,03 52,74 

Contribuição Confederativa 215.791,44 28,67 

Outros Ingressos Operacionais 77.788,67 10,33 

Taxa Negocial 62.057,00 8,24 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS -329.442,87 -43,77 

Folha de Pagamento -229.012,01 -30,43 

Encargos Sociais -67.195,84 -8,92 

Tributários -21.150,27 -2,810 

Financeiros -12.084,75 -1,60 

RESULTADO BRUTO  423.086,27 56,22 

OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS)  -298.288,69 -39,63 

Rendas de Aplicação e Outros Ingressos Financeiros 143.175,14 19,02 

Outros Dispêndios Administrativos -441.463,83 -58,66 

RESULTADO OPERACIONAL 124.797,58 16,58 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO 124.797,58 16,58 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTERIORES 301.408,21   

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO 426.205,79   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Ingresso Operacional de maior representatividade em 2014 foi a Contribuição 

Sindical, tendo uma representatividade de 52,35%. Em 2015, esse percentual teve um 

aumento pouco significativo, aumentando para 52,74%. O segundo Ingresso Operacional com 

maior representatividade foi a Contribuição Confederativa, tendo como percentual 28,63% em 

2014 e em 2015, 28,67%, representando também um aumento pouco relevante. Os Outros 

Ingressos Operacionais tiveram uma representatividade de 11,72% em 2014, e em 2015 

tiveram uma queda, representando 10,33%. A taxa negocial sofreu um pequeno aumento, 

representando 7,30% dos ingressos operacionais em 2014 e em 2015, 8,24%. 

Em relação aos dispêndios operacionais, a folha de pagamento em 2014 teve uma 

representatividade de -27,76% dos ingressos operacionais e em 2015 esse percentual teve um 

aumento, indo para -30,43%. Os encargos sociais em 2014 representaram um percentual de         

-7,87%, e em 2015 ocorreu um aumento para -8,92%. Os dispêndios tributários e financeiros 

foram os de menor representatividade, em que os tributários representaram um percentual de-

1,04% em 2014, e em 2015 um aumento para -2,81%.Os financeiros representaram, em 2014, 

-1,31%, e em 2015 houve um aumento pouco relevante para -1,60%. 

A análise vertical do Resultado Bruto obteve o percentual de 62,02% em 2014, e em 

2015 obteve uma queda para 56,22%. 

No grupo Outros ingressos e dispêndios em Rendas de Aplicação e Outros Ingressos 

Financeiros, obteve-se 12,13% em 2014, e em 2015 ocorreu um aumento significativo para 

19,02%. Em outros dispêndios administrativos, tem-se uma representatividade de -52,99% em 

2014, e em 2015, -58,66%. 

O resultado operacional em 2014 tem 21,16%, e em 2015 obteve-se uma queda para 

16,58%. 

 

d) Análise horizontal  

A análise horizontal tem como objetivo evidenciar a evolução ou involução das contas 

dos demonstrativos contábeis.Com a execução dessa análise, é possível obter informações 

sobre a evolução ou involução da empresa estudada. 

A seguir, no Quadro 10, é apresentada a análise horizontal do ano de 2014 e 2015 do 

Sindicato.
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Quadro 10 – Análise horizontal dos anos de 2014 e 2015 do Sindicato dos 

Administradores de Minas Gerais de 2015 

DEMONSTRAÇÃO DE 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

POSIÇÃO EM 31/12/2014 

VALORES EM 2014 

REAIS (R$) 
AH % 

VALORES EM 

2015 REAIS (R$) 

INGRESSOS OPERACIONAIS 800.587,00 -6,00 752.529,14 

Contribuição Sindical 419.084,00 -5,29 396.892,03 

Contribuição Confederativa 229.213,00 -5,85 215.791,44 

Outros Ingressos Operacionais 93.853,00 -17,11 77.788,67 

Taxa Negocial 58.437,00 6,19 62.057,00 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS -304.041,00 8,35 -329.442,87 

Folha de Pagamento -222.236,00 3,04 -229.012,01 

Encargos Sociais -63.040,00 6,59 -67.195,84 

Tributários -8.309,00 154,54 -21.150,27 

Financeiros -10.456,00 15,57 -12.084,75 

RESULTADO BRUTO  496.546,00 -14,79 423.086,27 

OUTROS 

INGRESSOS(DISPÊNDIOS)  
-327.177,00 -8,82 -298.288,69 

Rendas de Aplicação e Outros 

Ingressos Financeiros 
97.084,00 47,47 143.175,14 

Outros Dispêndios Administrativos -424.261,00 4,05 -441.463,83 

RESULTADO OPERACIONAL 169.369,00 -26,31 124.797,58 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO 

EXERCÍCIO 
169.369,00 -26,31 124.797,58 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

ANTERIORES 
148.976,02 

  
301.408,21 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) 

ACUMULADO 
318.345,02 

  
426.205,79 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com a análise horizontal, pode-se perceber que os ingressos operacionais tiveram uma 

queda significativa no comparativo 2014 e 2015, sendo que a contribuição sindical obteve 

uma queda de 5,29% e a contribuição confederativa representou uma queda de 5,85%. Os 

Outros Ingressos Operacionais foram o que representaram maior queda, totalizando em -

17,11%.O único ingresso operacional que obteve um crescimento foi a taxa negocial, que 

cresceu 6,19%.  No total, os ingressos operacionais obtiveram uma queda de 6,00%, o que 

pode-se considerar bastante significativa. 

Em Dispêndios Operacionais, na análise horizontal, observa-se um aumento total de 

8,35%,em que os dispêndios tributários foram os que tiveram maior aumento, sendo de 

154,54%. Os encargos financeiros obtiveram um aumento de 15,57% e os encargos sociais, 
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um aumento de 6,59%. A folha de pagamento foi o dispêndio operacional que obteve menor 

variação, totalizando em um aumento de 3,04%. 

O Resultado Bruto obteve uma queda de 14,79% no comparativo 2014/2015. Os 

outros ingressos e dispêndios operacionais representaram uma queda de 8,82%. O Resultado 

Operacional obteve uma queda de 21,31%. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A contabilidade é uma importante ferramenta de comunicação com a sociedade tendo 

como mecanismo primordial auxiliar as entidades em aspectos legais, mas também sendo um 

importantíssimo instrumento de gestão. 

O objetivo geral apresentado no estudo foi identificar como os relatórios contábeis 

auxiliam na gestão de entidades do terceiro do setor. Esse objetivo foi alcançado através das 

com as análises efetuadas nos demonstrativos contábeis da entidade, e troca de informações 

com profissionais da área. 

Tendo em vista os objetivos específicos de identificar as organizações do terceiro 

setor, apresentar normas contábeis, descrever as práticas contábeis e tributárias aplicados no 

terceiro setor, foram alcançados no trabalho por meio de estudos bibliográficos que 

possibilitou caracterizar o terceiro setor, estabelecendo as normas contábeis e tributárias 

aplicados a esse setor. 

A execução do estudo contribuiu para melhor gestão do Sindicato, apresentado 

relatórios gerências que não eram elaborados pela entidade e que têm grande eficácia em 

auxiliar na gestão financeira e econômica do Sindicato. 

O estudo teve grande contribuição para aluna, através de sua execução possibilitou 

aprimorar seus estudos acadêmicos por meio de leituras direcionadas ao assunto, troca de 

informações com profissionais capacitados. 

A elaboração do estudo teve contribuição ao meio acadêmico, devido ser uma 

pesquisa voltada ao terceiro setor, em que aborda minuciosamente todos objetivos do 

trabalho, podendo servir de estudo para pessoas leigas no assunto e que querem estar 

inteiradas. 
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ANEXO A – Demonstração do Resultado 2014 
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ANEXO B – Demonstração do Resultado 2015 

 

  



61 
 

ANEXO C – Balanço Patrimonial 2014 

 

 

 

  

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 1.044.559,87 CIRC.  E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 40.716,67

DISPONIBILIDADES 1.044.199,87 FORNECEDORES 4.025,88

 Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras 1.044.199,87  Telemar S/A 371,48

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 360,00 Garrido & Millard 931,00

DEVEDORES DIVERSOS 360,00 Mastermaq Informatica Ltda 314,00

 Devedores diversos - país 360,00 Padaria & Confeitaria Fino Gosto Ltda 181,36

ADIANTAMENTOS 0,00 Micromust do Brasil ltda 706,36

Adiantamentos de férias e p/ viagens 0,00 Macweb solutions ltda 487,50

DISPENDIOS DO EXERC. SEGUINTE 0,00 Mais informatica ltda 87,90

Jornais, Revistas e Livros Técnicos 0,00 Cemig distribuidora s/a 365,55

NÃO CIRCULANTE 273.137,13 Net BH 177,20

INVESTIMENTOS 5.291,95 Vivo participaçoes s/a 403,53

Telemig e Coopercorreios 5.291,95 Visiontel telecom. Inf. e eletric. Ltda 0,00

IMOBILIZADO DE USO 267.845,18 CREDORES DIVERSOS 0,00

BENS E DIREITOS 475.021,45 Credores Diversos 0,00

 Móveis e Utensílios 26.176,62 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.256,01

 Máquinas e Equipamentos 29.817,52 INSS 5.236,12

 Equipamentos de Informática 0,00 FGTS 1.266,72

Imóveis 360.594,66 PIS s/ Folha 172,19

 Instalações 44.795,90 Contribuiçao sindical 580,98

Gabinete Dentário 5.385,00 IRRF Terceiros 12,09

Direito de uso 5.639,75 PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGTO 29.422,69

Marcas e Patentes 2.612,00 Férias 21.038,05

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -207.176,27 INSS s/ Férias 5.196,38

 Móveis e Utensílios -15.037,46 FGTS s/ férias e FGTS s\ 13º 2.834,01

 Máquinas e Equipamentos -17.812,28 PIS s/ Férias e PIS s\13º 354,25

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.276.980,33

Direito de uso -1.128,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.276.980,33

 Instalações -21.968,91 PATRIMÔNIO SOCIAL 940.497,39

    Imóveis -146.293,20 Patrimônio Social 940.497,39

    Gabinete Dentário -4.936,42 Reservas de capital 35.074,73

   DIFERIDO 0,00 SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS 301.408,21

   Desenvolvimento de site 0,00 Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores 148.976,02

  (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00 SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 152.432,19

   Desenvolvimento de site 0,00 Superavit (Deficit) do Exercício 152.432,19

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2.014

Reg. CRC/MG Nº 064036/0-4

CPF. 649.111.286-15

Reg. CRC/MG Nº 09106/0-3

1.317.697,00 1.317.697,00

Felipe Solidônio Garrido do Vale

CPF. 515.717.326-20

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

CNPJ/MF: 19.289.479/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2014 31/12/2014
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ANEXO D – Balanço Patrimonial 2015 

 

 

  

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 1.180.748,49 PASSIVO CIRCULANTE 38.332,24

DISPONIBILIDADES 1.176.985,99 FORNECEDORES 3.026,14

 Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras 1.176.985,99  Telemar S/A 395,13

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.762,50 Garrido & Millard 0,00

DEVEDORES DIVERSOS 3.762,50 Mastermaq Informatica Ltda 0,00

 Devedores diversos - país 3.762,50 Padaria & Confeitaria Fino Gosto Ltda 181,28

ADIANTAMENTOS 0,00 Micromust do Brasil ltda 755,59

Adiantamentos de férias e p/ viagens 0,00 Macweb solutions ltda 502,50

DISPENDIOS DO EXERC. SEGUINTE 0,00 Mais informatica ltda 0,00

Jornais, Revistas e Livros Técnicos 0,00 Cemig distribuidora s/a 731,83

NÃO CIRCULANTE 259.361,66 Net BH 186,39

INVESTIMENTOS 5.291,95 Vivo participaçoes s/a 273,42

Telemig e Coopercorreios 5.291,95 Visiontel telecom. Inf. e eletric. Ltda 0,00

IMOBILIZADO DE USO 281.271,32 CREDORES DIVERSOS 0,00

BENS E DIREITOS 507.562,33 Credores Diversos 0,00

 Móveis e Utensílios 35.728,03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.211,25

 Máquinas e Equipamentos 51.897,07 INSS 4.038,32

 Equipamentos de Informática 2.144,00 FGTS 1.953,62

Imóveis 360.594,66 PIS s/ Folha 389,58

 Instalações 44.795,90 Contribuiçao sindical 829,73

Gabinete Dentário 0,00 IRRF Terceiros 56,74

Direito de uso 5.639,75 PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGTO 28.038,11

Marcas e Patentes 6.762,92 Férias 20.969,46

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -226.291,01 INSS s/ Férias 5.179,44

 Móveis e Utensílios -16.258,74 FGTS s/ férias e FGTS s\ 13º 1.679,51

 Máquinas e Equipamentos -20.610,56 PIS s/ Férias e PIS s\13º 209,70

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.401.777,91

Direito de uso -2.256,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.401.777,91

 Instalações -26.448,51 PATRIMÔNIO SOCIAL 940.497,39

    Imóveis -160.717,20 Patrimônio Social 940.497,39

    Gabinete Dentário 0,00 Reservas de capital 35.074,73

   DIFERIDO -27.201,61 SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS 426.205,79

   Desenvolvimento de site 0,00 Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores 301.408,21

  (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -27.201,61 SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 124.797,58

   Desenvolvimento de site -27.201,61 Superavit (Deficit) do Exercício 124.797,58

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2.015

1.440.110,15

Felipe Solidônio Garrido do Vale

CPF. 515.717.326-20

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

CNPJ/MF: 19.289.479/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2015 31/12/2015

Reg. CRC/MG Nº 064036/0-4

CPF. 649.111.286-15

Reg. CRC/MG Nº 09106/0-3

1.440.110,15
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ANEXO E – Análise horizontal e vertical 

 

 

 

 

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 1.044.559,87 PASSIVO CIRCULANTE 40.716,67

DISPONIBILIDADES 1.044.199,87 FORNECEDORES 4.025,88

 Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras 1.044.199,87  Telemar S/A 371,48

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 360,00 Garrido & Millard 931,00

DEVEDORES DIVERSOS 360,00 Mastermaq Informatica Ltda 314,00

 Devedores diversos - país 360,00 Padaria & Confeitaria Fino Gosto Ltda 181,36

ADIANTAMENTOS 0,00 Micromust do Brasil ltda 706,36

Adiantamentos de férias e p/ viagens 0,00 Macweb solutions ltda 487,50

DISPENDIOS DO EXERC. SEGUINTE 0,00 Mais informatica ltda 87,90

Jornais, Revistas e Livros Técnicos 0,00 Cemig distribuidora s/a 365,55

NÃO CIRCULANTE 273.137,13 Net BH 177,20

INVESTIMENTOS 5.291,95 Vivo participaçoes s/a 403,53

Telemig e Coopercorreios 5.291,95 Visiontel telecom. Inf. e eletric. Ltda 0,00

IMOBILIZADO DE USO 267.845,18 CREDORES DIVERSOS 0,00

BENS E DIREITOS 475.021,45 Credores Diversos 0,00

 Móveis e Utensílios 26.176,62 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.256,01

 Máquinas e Equipamentos 29.817,52 INSS 5.236,12

 Equipamentos de Informática 0,00 FGTS 1.266,72

Imóveis 360.594,66 PIS s/ Folha 172,19

 Instalações 44.795,90 Contribuiçao sindical 580,98

Gabinete Dentário 5.385,00 IRRF Terceiros 12,09

Direito de uso 5.639,75 PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGTO 29.422,69

Marcas e Patentes 2.612,00 Férias 21.038,05

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -207.176,27 INSS s/ Férias 5.196,38

 Móveis e Utensílios -15.037,46 FGTS s/ férias e FGTS s\ 13º 2.834,01

 Máquinas e Equipamentos -17.812,28 PIS s/ Férias e PIS s\13º 354,25

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.276.980,33

Direito de uso -1.128,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.276.980,33

 Instalações -21.968,91 PATRIMÔNIO SOCIAL 940.497,39

    Imóveis -146.293,20 Patrimônio Social 940.497,39

    Gabinete Dentário -4.936,42 Reservas de capital 35.074,73

   DIFERIDO 0,00 SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS 301.408,21

   Desenvolvimento de site 0,00 Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores 148.976,02

  (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00 SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 152.432,19

   Desenvolvimento de site 0,00 Superavit (Deficit) do Exercício 152.432,19

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2.014

1.317.697,00

Felipe Solidônio Garrido do Vale

CPF. 515.717.326-20

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SAEMG

CNPJ/MF: 19.289.479/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2014 31/12/2014

Reg. CRC/MG Nº 064036/0-4

CPF. 649.111.286-15

Reg. CRC/MG Nº 09106/0-3

1.317.697,00


