
Nailton Cazumbá

GESTÃO CONTÁBIL, TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS



FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DO 3º SETOR



MAIORES 

PREOCUPAÇÕES 

DAS 

ORGANIZAÇÕES 

DO TERCEIRO 

SETOR

SUSTENTABILIDADE

3

TRANSPARÊNCIA
CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS



4

COMO SER UMA INSTITUIÇÃO TRANSPARENTE?

Iniciativa Exigência 

Legal

Aumenta as chances de 

captar recursos

Estatuto 

do Doador

Dá mais credibilidade

PRESTANDO CONTAS
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O QUE EXISTE ENTRE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS?

Trabalhista
Contábil

Tributária e 

Fiscal

Financeira

Projetos e 

Atividades

GESTÃO

Administrativa Patrimonial



GESTÃO

CONTÁBIL

Normas 

Específicas
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Evidenciação 

Contábil

Obrigações 

Acessórias

Serviço Voluntário

Subvenções Sociais

Parcerias  (Projetos e 
Atividades)

Demonstrações 

Contábeis  

Obrigatórias

Notas Explicativas

Gratuidades

Retenções na Fonte

Declarações aos 

órgãos de controle e 
fiscalização



CONTABILIDADE DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

• Lei 6.404/76

• Interpretação Técnica Geral – ITG 
2002/2012 – Entidades sem Finalidade 
de Lucros

• NBC TG  1000 – Pequenas e Médias 
Empresas

• IRFS Completas – Normas CFC

Dispositivos 
Legais



CONTABILIDADE DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

• PJ de Direito Privado sem finalidade 
de lucros

• Especialmente: Imunes, Isentas, 
Beneficentes de Assistência Social, 
Atendimento aos Ministérios, RFB, 
órgãos federais, estaduais e 
municipais

• Entidades Sindicais e Associações de 
Classe

Abrangência da 
ITG 2002/12



Diretrizes da ITG 2002 – Reconhecimento:
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Regime da Competência

Doações e Subvenções        Receitas

Receitas e despesas, com e sem gratuidade, 

segregadas, por atividade (educação, saúde, 

assistência social,...)

Doação, contribuição, convênio, parceria, 

auxílio e subvenção, editais, contratos, 

termos de parceira         contas próprias

Provisão para perdas esperadas em valores 

a receber, e baixa de  valores prescritos, 

incobráveis e anistiados

Superávit ou déficit deve ser incorporado ao 

Patrimônio Social

Gratuidades concedidas reconhecidas pelo 

valor efetivamente praticado

Registro segregados para possibilitar as 

prestações de contas

Trabalho voluntário, inclusive dos 

dirigentes,  reconhecido pelo valor justo da 

prestação do serviço, como se tivesse 

ocorrido o desembolso financeiro

Subvenções enquanto não realizadas        

registradas como receita diferida no passivo



Demonstrações Contábeis elaboradas pela entidade sem finalidade

de lucros:

DC Não Obrigatórias

Balanço Patrimonial - BP
Demonstração do Resultado do 

Período - DRP

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido - DMPL

Demonstração dos Fluxos de 

Caixa - DFC

Notas Explicativas - NE

Demonstração do Valor 

Adicionado - DVA

Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos - DOAR
Balanço Social – BS *
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BP     Conta Capital Social substituída por Patrimônio Social

BP, DRP e DMPL  palavras lucro ou prejuízo substituídas por 

superávit ou déficit

DRP destacar gratuidade concedidas e serviços voluntários 

obtidos, e divulgadas em Notas Explicativas por tipo de atividade

DFC  classificar doações em fluxos das atividades operacionais

Diretrizes da ITG 2002: Demonstrações Contábeis:



12

Contexto operacional       natureza social e econômica, e objetivos

Diretrizes da ITG 2002: Divulgação - Notas Explicativas:

Critérios de apuração da receita e da despesa    gratuidade, doação, 

subvenção, contribuição e aplicação de recursos (por atividades)

Renúncia fiscal      evidenciar como se os tributos fossem devidos

Subvenções recebidas        aplicação e responsabilidades

Recursos com aplicação restrita       responsabilidades decorrentes

Eventos subsequentes

Taxas de juros, datas de vencimento e garantias        obrigações em 

longo prazo

Seguros contratados
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Critérios para registro da depreciação/amortização

Diretrizes da ITG 2002: Divulgação - Notas Explicativas:

Recursos Próprios x Recursos de Terceiros

Atendimentos com recursos próprios x Demais atendimentos 

realizados pela entidade

Gratuidades praticadas 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 bolsistas com valores e percentuais 

representativos



OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

E O SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO 

DIGITAL - SPED



OBRIGAÇÕES

ACESSÓRIAS

Apresentação de 

declarações aos 

órgãos de 

fiscalização e 

controle

DIRF
IN RFB nº 1.836/18 

Retenção na fonte e 

recolhimento de 

tributos, quando 

devidos

DCTF
IN RFB nº 1.599/15

EFD CONTRIBUIÇÕES
IN RFB nº 1.252/12

ECD
IN RFB nº 1.774/17

ECF
IN RFB nº 1.422/13

eSOCIAL, EFD Reinf, e 

DCTFWeb



IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA AS 

ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR



TITULAÇÕES



EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP

Estatutos que estipulem normas de prestação de contas,

contendo, no mínimo:

...

• Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das

Normas Brasileiras de Contabilidade;

• Publicidade das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-

se as CND do INSS e do FGTS, colocando-os à disposição para

exame de qualquer cidadão;

• Realização de auditoria, inclusive por auditores externos

independentes se for o caso.



EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP

Requerimento, com cópias autenticadas dos seguintes

documentos:

• ...

• Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;

• Declaração de isenção do imposto de renda.



EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP

Prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria:

• Relatório anual de execução de atividades,

• Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na

execução;

• Extrato da execução física e financeira;

• Demonstração de resultados;

• Balanço patrimonial;

• Demonstração das origens e das aplicações de recursos;

• Demonstração das mutações do patrimônio líquido;

• Notas explicativas das demonstrações contábeis,

• Parecer e Relatório de auditoria, se for o caso.



EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS – Lei nº 9.637/18

Requisitos específicos para que as entidades habilitem-se à

qualificação como organização social:

...

• Finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de

seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias

atividades;

• Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União,

dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de

gestão.



EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS – Dec. nº 9.170/19

• Eventuais excedentes financeiros do contrato de gestão ao final do

exercício, apurados no balanço patrimonial e financeiro da entidade

privada, serão incorporados ao planejamento financeiro do exercício

seguinte e utilizados no desenvolvimento das atividades da entidade

privada com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e das metas do

contrato de gestão.

• O órgão público emitirá parecer final em cada exercício compreendido no

ciclo de vigência do contrato de gestão e terá como base as informações

constantes dos relatórios emitidos pela comissão de avaliação e o

parecer da auditoria externa sobre os demonstrativos financeiros e

contábeis e as contas da organização social.



EXIGÊNCIAS PARA O TÍTULO DE UPE

...

• Demonstrativo financeiro dos últimos 12 (doze) meses.

EXIGÊNCIAS PARA O TÍTULO DE UPM

...

• Apresentar prestações de contas dos dois últimos exercícios

financeiros.



EXIGÊNCIAS PARA O CEBAS – Lei nº 12.101/09
...

• Apresentar 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;

• As entidades deverão dar publicidade e manter de fácil acesso ao

público todos os demonstrativos contábeis e financeiros e o

relatório de atividades.



EXIGÊNCIAS PARA O CEBAS – Dec. nº 8.242/14
...

• Relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior

ao requerimento, destacando informações sobre o público atendido

e os recursos envolvidos;

• Balanço Patrimonial;

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;

• Demonstração dos Fluxos de Caixa; e

• Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, com

receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade,

se for o caso.



BENEFÍCIOS FISCAIS



RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
Código Tributário Nacional - CTN - Lei nº 5.172/66 (Art. 14):

• Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas

rendas, a qualquer título;

• Aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção

dos seus objetivos institucionais; e

• Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO – IR, CSLL, PIS e

COFINS - Lei 9.532/97 (Art. 15)

• ...

• Manter escrituração contábil completa;

• Conservar os documentos pelo prazo de cinco anos;

• Apresentar a Declaração de Rendimentos;

• Recolher os tributos retidos e a contribuição para o INSS relativa aos

empregados, e cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;

• ...



PARCERIAS COM O PODER 

PÚBLICO



MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA

SOCIEDADE CIVIL – MROSC

Lei nº 13.019/14

✓Normas de organização interna que prevejam, expressamente:

• Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de

relevância pública e social;

• Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio

líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza

que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

• Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.



MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA

SOCIEDADE CIVIL – MROSC

Decreto nº 8.726/16

✓Despesas que podem ser pagas com recursos públicos:

• Remuneração da equipe, inclusive encargos sociais e verbas

rescisórias;

• Custos indiretos (internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de

água e luz);

• Remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica.



MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE

CIVIL - MROSC

Prestação de Contas - Relatório de execução financeira, que

deverá conter:

• Relação das receitas e despesas realizadas;

• Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta

bancária específica, quando houver;

• Extrato da conta bancária específica;

• Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

• Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando

houver; e

• Comprovantes fiscais ou recibos, com data do documento, valor,

dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.



PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS OSC



É a comprovação da boa e regular aplicação dos

recursos que foram repassados por particulares ou pela

administração pública, e do alcance de metas e

finalidades previstas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TERCEIRO SETOR

O que é Prestação de Contas?

Por que Prestar Contas?

➢ INICIATIVA – Ética, Transparência, Governança Corporativa,

Captação de Recursos, Visibilidade, Fins Sociais.



➢EXIGÊNCIA LEGAL

• CF - Art. 70 - Parágrafo Único – Prestará contas quem utilize,

arrecade, guarde, gerencie ou administre de dinheiros, bens e

valores públicos.

• Lei 12.527/11 - Dec. 7.724/12 – Cópia do estatuto, lista nominal

dos dirigentes, cópias dos convênios, contratos, termos de

parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, e

relatórios finais de prestação de contas.

• Lei nº 13.019/14 – MROSC – Parcerias com a Administração

Pública.

• Lei nº 10.406/02 - Acompanhamento pelo MP Estadual - SICAP.

• Lei nº 12.101/09 e Dec. Nº 8.242/14 - Solicitação e manutenção de

Certificados para o MC, MEC e MS – CEBAS.



➢ INSTITUIDORES, ASSOCIADOS e DIRIGENTES

➢ BENEFICIÁRIOS – Sociedade

➢ FINANCIADORES – Repassadores de Recursos

➢ DOADORES/MANTENEDORES – Pessoas Físicas e Jurídicas

➢ GOVERNO – Concedentes de titulações

➢ ÓRGÃOS DE VELAMENTO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO – Ministério

Público, Tribunais de Contas, Procuradorias Gerias e Controladorias

Gerais

➢ PARCEIROS – Bancos, Clientes e Fornecedores

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TERCEIRO SETOR

Para quem Prestar Contas?



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA INSTITUIDORES, ASSOCIADOS e

DIRIGENTES

• Relatórios de Atividades;

• Demonstrativos Contábeis;

• Parecer do Conselho Fiscal;

• Relatório de Auditoria Independente, se houver;

• Declarações enviadas para a Receita Federal do Brasil;

• Instrumentos de parcerias celebradas com instituições públicas

ou privadas;

• Planejamento e Orçamento para o próximo ano.



PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO

O que é? - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas -

Instrumento de coleta de dados e informações, utilizado pelos MP

Estaduais.

Quem deve utilizar? - As Fundações de Direito Privado, e as

entidades de interesse social

Por que? - O Código Civil (Art. 66 da Lei 10.406/02) estabelece que

o MP velará pelas fundações, e demais instituições de interesse

social.

Como? - Através do sistema disponível no site do MP, ou da

Fundata: www.fundata.org.br

Quando? - Até 30/06
38



PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA ÓRGÃOS DE CONTROLE E

FISCALIZAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO

➢ DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO

➢ LISTA DE INSTITUIDORES – Nome, Endereço e nº de documentos

➢ COMPOSIÇÃO DA ATUAL GESTÃO (CONSELHO ADM., DIRETORIA E CONSELHO FISCAL)

➢ DADOS DO CONTADOR – Nome, Registro no CRC e CPF

➢ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – BP, DRE, DMPL, DFC, DVA, NE

➢ Nº DO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO ou SPED CONTÁBIL

➢ PARERCER DE AUDITORIA INDEPENDENTE E CONSELHO FISCAL

➢ AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS

➢ PLANO DE CONTAS, RAIS

➢ RELATÓRIO DE ATIVIDADES, LISTA DE MANTENEDORES E DOADORES

➢ ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA E CONSELHOS GESTORES

➢ DADOS FINANCEIROS DAS PARCERIAS CELEBRADAS

➢ ORÇAMENTO

39



PRESTAÇÕES DE CONTAS CEBAS - MINISTÉRIOS

O que é? - solicitação ou renovação da Certificação de Entidade

Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Quem deve apresentar? - entidades que detenham ou pretendam obter

a certificação, nas áreas de:

➢Assistência Social – Ministério da Cidadania

➢Educação – Ministério da Educação

➢Saúde – Ministério da Saúde

Por que? – MC, MEC e MS são o responsáveis pela concessão da

certificação, a qual necessita ser renovada periodicamente.

Como? – Através do cadastramento nos sistemas, e apresentação de

documentos previstos na legislação e nas normas expedidas de cada

Ministério. 40



PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARCERIAS CELEBRADAS COM O

PODER PÚBLICO

Análise da Prestação de Contas

Aspectos:

Técnico – execução física e cumprimento dos objetivos do projeto

. eficiência, eficácia e efetividade avalia os resultados obtidos,

com base em critérios de natureza técnica se o objeto foi

cumprido, as metas e etapas realizadas, e principalmente se foi

executado da forma correta.

Financeiro - aplicação dos recursos recebidos economicidade

. se o dinheiro público foi bem aplicado, se os gastos foram

realizados a valor de mercado, se os documentos comprobatórios

são idôneos. 41



Lei nº 13.019/14 - MROSC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Novos Prazos, formatos e documentos;

• Adm. Pública manuais específicos de execução e PC;

• Elementos que permitam avaliar o andamento ou concluir que o

objeto foi executado conforme pactuado comprovação do

alcance das metas e dos resultados esperados;

• Nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada;

• Verdade real;

• Conformidade e cumprimento das normas pertinentes.

42



PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Em plataforma eletrônica permitindo a visualização por

qualquer interessado sempre que possível.

• DOCUMENTOS:

✓Relatório de Execução do Objeto - atividades desenvolvidas

Comparativo de Metas Propostas X Resultados Alcançados; .

Documentos de comprovação da realização das ações:

relatórios descritivos, listas de presença, fotos e vídeos, etc.;

✓Relatório de Execução Financeira - descrição das despesas e

receitas efetivamente realizadas, e saldo se houver.

43



O Profissional de contabilidade é importante
para qualquer tipo de organização.

No entanto, quando nos referimos ao Terceiro
Setor, o papel desempenhado pelo Contador é
ainda mais relevante, pois, sem ele as entidades
colocam em risco sua própria existência!

Nailton Cazumbá
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http://materiais.nossacausa.com/ebook-

guia-do-mrosc

http://nossacausa.com/ebook-sobre-
captacao-de-recursos-via-de-leis-de-

incentivo-esta-online/

http://materiais.nossacausa.com/conceitos-e-
responsabilidades-no-terceiro-setor

http://materiais.nossacausa.com/ebook-
gestao-para-terceiro-setor

https://materiais.nossacausa.com/ebook
-controles-contabilidade-transparencia

https://materiais.nossacausa.com/ebook-controles-contabilidade-transparencia
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nailton.pauta@gmail.com

ncazumba@hotmail.com

Nailton Cazumbá

Pauta Assessoria Contábil, Consultoria e Treinamento

Nailton Cazumbá

71 – 99139-9367 - TIM

71 – 98759-4277 – OI

71 – 99139-9367

ncazumba

http://nossacausa.com/author/nailton/

http://escolaaberta3setor.org.br/author/nailton-cazumba/

http://captamos.org.br/news/articles

OBRIGADO!
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