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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar no contexto da área contábil o fundamental
papel da contabilidade em organizações de Terceiro Setor tratando também dos conceitos e
aspectos legais das entidades que fazem parte deste setor, com o intuito de contribuir e
provocar reflexões sobre as necessidades neles contidas, enfatizando os conceitos básicos e a
legislação aplicada pela lei 13.019/2014. Destacando suas demonstrações como de
fundamental importância para suas entidades, tendo em vista a legislação aplicada e
obrigatoriedades das mesmas para uma melhor compreensão. As demonstrações contábeis são
uma ferramenta necessária para uma melhor analise e comprovação dos recursos utilizados
nas empresas de terceiro setor bem como um instrumento de vital importância para suas
analises e no processo de tomada de decisões e comprovação da aplicação de seus recursos.

Palavras-chave: Contabilidade. Terceiro Setor. Demonstrações

ABSTRACT

This paper aims to demonstrate in the context of the accounting area the fundamental role of
accounting in third sector organizations also dealing with the concepts and legal aspects of the
entities that are part of this sector, with the purpose of contributing and provoking reflections
on the needs contained therein , Emphasizing the basic concepts and the legislation applied by
law 13,019 / 2014. Highlighting their demonstrations as of fundamental importance for their
entities, in view of the legislation applied and mandatory of the same for a better
understanding. The financial statements are a necessary tool for a better analysis and
verification of the resources used in third sector companies as well as an instrument of vital
importance for their analysis and in the process of decision making and verification of the
application of their resources.

Keywords: Accounting. Third sector. Statements.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade atual contemporânea apresentou diversas mudanças nos campos político,
econômico, cultural e social, gerando historicamente alterações na forma de organização das
instituições. As mudanças citadas afetam diretamente a sociedade e interferem na forma da
maneira que seus diferentes setores e ramos de atividade estão organizados produzindo
inúmeras transformações, atualmente essas instituições estão organizadas em três setores
distintos: o primeiro, segundo e terceiro setor.
O primeiro setor é aquele composto pelas entidades publicas, tendo a função de
proporcionar o bem estar a Sociedade através de prestação de serviços como saúde, educação,
segurança, etc. obtendo recursos através de arrecadação de tributos (MACHADO, 2014).
O segundo setor é composto de empresas privadas que visam o lucro por meio da
produção e venda de bens e serviços.
O terceiro setor que será abordado neste artigo é representado pelas organizações
privadas com fins públicos e que não visam ao lucro. Este setor surgiu como um movimento
da própria sociedade. No Brasil, surgiu, inicialmente, com a Igreja Católica, que atendia,
através da caridade cristã, algumas necessidades daqueles que eram abandonados pelo Estado,
tendo como objetivo a promoção da assistência social, cultura, gratuidade na saúde, segurança
alimentar e educação. Estas entidades podem ser caracterizadas de acordo com seus objetivos
como organizações não governamentais (ONGs), cooperativas, associações, instituições
assistenciais, institutos e fundações. Essas entidades são mantidas mediante doações de bens,
serviços voluntários, subvenções e prestação de serviços a outras entidades, ou
comercialização de seus próprios produtos, em que o resultado é totalmente revertido em
projetos da própria entidade (MACHADO, 2014).
Assim que nasce uma entidade, nasce junto a ela também o seu patrimônio
independente de sua natureza ou finalidade, este patrimônio é composto de bens e direitos e
obrigações. No tocante ao seu registro surge então o papel da contabilidade que evidencia, em
suas demonstrações, a origem e a forma como são geridos e aplicados os recursos da entidade
estes registros e controles permitem à contabilidade a análise do patrimônio pertencente a uma
entidade, fazendo-se necessária, portanto, para fornecer informações importantes na gestão
destas entidades.
No primeiro e segundo setor a contabilidade possui legislação especifica como
instrumento de evidenciação, já no terceiro setor possui necessidades especificas devido as
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suas características, não só para o cumprimento de exigências legais, mas também para
obtenção de certificados, como instrumento de gestão, auxiliando a gerenciar seus recursos.
No contexto atual, a área contábil assume papel fundamental, pois auxilia estas entidades
tornando-as transparentes em suas ações, principalmente nas demonstrações contábeis.
Segundo Scharf e Malta (2001, p. 9) essa necessidade é uma exigência da sociedade “o
doador é como um investidor que quer saber se a empresa na qual aposta é idônea.”
Ainda Scharf e Malta (2001, p. 9) enfatizam que o exemplo do WWF (Fundo Mundial
para a Natureza), com orçamento anual da ordem de R$ 8 milhões e que acaba de receber o
certificado ISSO 9002, mostra o quanto essas organizações estão preocupadas com o aspecto
de gestão e transparência em suas contas.
Segundo Nascimento e Olak (2000, p. 1) há três elementos que caracterizam uma nova
postura gerencial e de controle aplicável a organizações do terceiro setor, que são:
“transparência (accountability), relatórios de avaliação (desempenhos) e instrumentos de
comunicação (relatórios contábeis).”
De acordo com os ensinamentos de Santos (1999, p. 8):

Hoje em dia, não se pode mais admitir que a contabilidade esteja sendo preparada
para uso exclusivo dos mesmos usuários de 4 ou 5 décadas atrás. A contabilidade
passou a ter relevância no cenário econômico como um todo, deixando de ser
instrumento importante apenas no auxilio prestado no calculo e identificação dos
valores que servem como base para recolhimento de impostos, analise para
concessão de credito ou pagamento de dividendos, e com isso começa a ocupar
espaço bastante importante nas relações sociais, ou seja, a Contabilidade tem
demonstrado que sua base de dados para prestação de informação deve passar a ser
um dos principais instrumentos de balizamento nas relações do homem e das
empresas que estejam inseridas em um mesmo contexto social.

Segundo Araújo (2005) essa assertiva coloca a contabilidade como instrumento
fornecedor de informações para o sistema de gestão de qualquer que seja a organização que se
utilize de recursos escassos para consecução de seus objetivos e cumprimento de sua missão.
Ainda segundo Araújo (2005), no que se refere à forma como as informações
provenientes do banco de dados da Contabilidade são utilizadas, bem como a finalidade de
seu uso, verifica-se um novo cenário para estudos de tomada de decisões baseada em
informações contábeis, principalmente quando se percebe a mudança ocorrida no foco que se
dava ao uso dessas informações. Passou de instrumento de credito ou de auditoria, com o
intuito de promover a verificação de cumprimento de obrigações, a instrumento de apoio na
tomada de decisões nos mais diversos níveis, interna e externamente.
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Este artigo está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a
introdução, No segundo capítulo é apresentado o conceito de terceiro setor sua classificação,
importância e funcionamento. No terceiro capitulo trata-se do conceito de contabilidade, a
contabilidade no terceiro setor e suas demonstrações.
Assim sendo, este artigo utilizou como metodologia cientifica pesquisas em livros,
artigos, normas e legislação vigente.
Conforme Andrade (2002) uma pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida como um
trabalho em si mesmo ou constituir-se numa etapa de elaboração de monografias,
dissertações, etc.

2 O TERCEIRO SETOR

O terceiro setor realiza ações que buscam o bem comum desde a época colonial faz
parte dentre estas ações as que completam os deveres do estado, não possuindo finalidade
econômica ao prestar estes serviços, sendo constituído por entidades de fins não econômicos
aos quais não se distribuem lucro.
O surgimento do terceiro setor no Brasil esteve vinculado às organizações religiosas,
principalmente à Igreja Católica, uma vez que "os valores religiosos sempre foram um bom
terreno para o desenvolvimento do setor voluntário." (COELHO, 2000).
Não existe lei especifica e um conceito definido para Terceiro setor, mas com
conceitos de vários autores pode-se buscar um entendimento mais amplo deste setor e sua
importância para sociedade brasileira.
Para Paes (2004, p. 98):

Antes de procurar conceituar, faz-se mister esclarecer que, junto com o Estado
(Primeiro Setor) e com o Mercado (Segundo Setor), identifica-se a existência de um
Terceiro Setor, mobilizador de um grande volume de recursos humanos e materiais
para impulsionar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, setor no qual se
inserem as sociedades civis sem fins lucrativos, as associações civis e as fundações
de direito privado, todas as entidades de interesse social.

Terceiro Setor é um conceito que vem sendo utilizado no Brasil e em outros países,
para designar o conjunto composto de organizações sem fins lucrativos, cujo papel principal é
a participação voluntária, que dão suporte as praticas da caridade, da filantropia, voltadas para
a garantia do direito de cidadania da sociedade, segundo Ioschpe (2000).
Paes (2004, p. 99) afirma:
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Podemos assim, conceituar o Terceiro Setor como conjunto de organismos,
organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia e
administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar
voluntariamente junto à sociedade civil visando seu aperfeiçoamento.

A literatura agrupa as denominações de organizações privadas, sem fins lucrativos, e
que visam à produção de um bem maior sem visar o ganho financeiro, mas trabalhando para
coletividade.
Numa definição mais ampla diria que se trata de todas aquelas instituições sem fins
lucrativos que, perseguem propósito de interesse publico.
Organizações do Terceiro Setor são empresas economicamente que procuram atuar, coletiva e
formalmente, para o bem-estar de uma comunidade ou sociedade.

2.1 Classificação do terceiro setor

De acordo com o Código Civil, Lei 10.406/02 (BRASIL, 2002), em seu artigo 40,
“Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito
privado.”.
Dessa forma, entendem-se como pessoa jurídica de Direito público interno os Entes
públicos, como pessoa jurídica de Direito público externo, sendo todas às pessoas que forem
regidas pelo Direito Internacional, e como pessoa jurídica de direito privado às definidas no
Art. 44 do citado código.
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
Sendo as associações e fundações as formas jurídicas de se constituir uma entidade do
Terceiro Setor, e as nomenclaturas mais encontradas, que o compõem são:
•

ONG - Organizações Não governamentais;

•

Associação de Pessoas Físicas:
Associação de Moradores;
Sociedades Amigos de Bairros;
Defensoras do Meio Ambiente;
Incentivadoras de Educação, Esporte, Ciência, Tecnologia etc.

•

Entidades de Assistência Social:
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Creches;
Orfanatos;
Asilos etc.
•

Fundações:
De amparo a crianças com carências;
Portadoras de deficiências etc.

•

Preservadoras e defensoras:
Do meio ambiente;
Cultura;
Tradições populares;
Artes etc.

Segundo Matos (2006) diretor do IBTS - Instituto Brasileiro do Terceiro Setor, e exsecretário Executivo do CNAS - Conselho Nacional da Assistência, “(...) o Terceiro Setor
representa hoje 1,5 % do PIB e emprega 1,3 milhões de pessoas no Brasil.”, e “já nos países
desenvolvidos em média, representa 5 % do PIB”.

2.2 A importância das entidades do terceiro setor

As entidades de terceiro setor desempenham um importante papel diante da sociedade
como fonte de satisfação dentre as demandas sociais, as quais o Estado não consegue suprir
como um todo, na medida que o Estado demonstra deficiências nas áreas de educação, cultura
e saúde. De um modo geral estas ineficiências frente aos problemas sociais aumentam a
importância das entidades de terceiro setor.
Para Andrade (2002, p. 19) "com a crise fiscal do Estado, o Governo, que financiava
muitas ações sociais no Brasil não tem recursos suficientes para suprir as demandas sociais".
Atualmente, segundo Tachizawa (2002), estima-se que há, no Brasil, um número
superior a 540 mil entidades do terceiro setor que despendem, segundo o IPEA, R$ 5 bilhões
por ano destinados à saúde, educação, cidadania.
A área de abrangência dos serviços prestados pelas entidades do terceiro setor vai
além da assistência social, podendo uma entidade existir para dar suporte às outras
organizações.
Segundo Machado (2014 p. 24): “As famílias, as pessoas com mais diferentes
carências, necessitam de uma comunidade autônoma e organizada, principalmente nas
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grandes cidades, que as apoie e as atenda em seus problemas sociais, que conheça suas
necessidades, seus transtornos e que tente de alguma forma resolve-los.”
Nos últimos quarenta anos nenhum programa que tentou lidar com problema social
por intermédio da ação do governo apresentou resultados significativos nos EUA.
Órgãos independentes sem fins lucrativos apresentaram resultados impressionantes.
Escolas publicas nas partes pobres de certas cidades - tem-se deteriorado a um ritmo
alarmante. Escolas dirigidas pela Igreja (especialmente nas escolas pertencentes a
dioceses católicas) tem obtido êxito surpreendente nas mesmas comunidades e com
crianças vindas de lares desfeitos. Os únicos resultados bem - sucedidos contra o
alcoolismo e as drogas foram conseguidos por organizações autônomas... Incentivar
a criação de organizações comunitárias autônomas no setor social é, portanto, um
passo importante para fazer com que o governo passe a ter um bom desempenho... o
Estado necessita de um “Terceiro Setor”. Ele precisa de um setor social autônomo.
(DRUCKER, 2002, p. 76).

Druker (2002) defende que o Estado não possui condições de promover uma parte da
sociedade, que vive em condições de risco e/ou vulnerabilidade social, as condições mínimas
de cidadania e direitos sociais que a Lei lhe assegura. O estado, por si só é ineficiente.
Sendo assim a importância do Terceiro setor, ou seja, da parte da sociedade
organizada juridicamente, com apoio estatal para prestar serviços beneficentes, nas áreas da
saúde, assistência social e educação, a quem deles necessite e para quem o próprio Estado
direcione.
2.3 Constituição e funcionamento de organizações do terceiro setor

A seguir, são dispostos alguns comentários no que diz respeito à constituição e ao
funcionamento de algumas organizações do Terceiro Setor, com base no normativo legal
existente atualmente.

2.3.1 Associações e Institutos

As Organizações do Terceiro, que são pessoas jurídicas de direito privado, podem ser
constituídas como Associações ou como Fundações, conforme reza o art.44 do código Civil
brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), alterado pela Lei nº 10.825, de 22 de
dezembro de 2003.
“Parágrafo

único.

As

disposições

concernentes

as

associações

aplicam-se,

subsidiariamente, as sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código”.
Passos para criação de uma associação, segundo Araújo (2005. p. 16):
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Assembleia geral de criação da organização - reunião de interessados na criação
da organização, onde são definidos os aspectos que irão nortear a associação, tais
como: missão objetivos, forma de atuação da diretoria e dos conselhos, principais
atividades a serem desemvolvidas para o cumprimento da missão e consecução dos
objetivos, entre outros aspectos que envolvam a criação da organização.
Essa assembleia devera ser presidida por um menbro interessado escolhido entre os
presentes, devendo ser secretariada por um membro também escolhido entre os
presentes, que ira transcrever para a ata de fundação ou criação da associação todos
os acontecimentos e decisões ocorridos naquela assembleia - assemelha-se muito a
uma assembleia de condomínio residencial.
Aprovação dos Estatutos - depois de elaborados e lidos os estatutos da
associação, a Assembleia de Criação passa a discuti-los para sua aprovação formal,
devendo ser transcrito na ata de fundação da organização o resultado da votação para
aprovação dos estatutos e a consequente criação da associação.
Eleição dos Membros da Diretoria – a diretoria deve ser composta de, no
mínimo, um presidente, um diretor secretario e um diretor financeiro, ou outros, em
conformidade com regras impostas pelos órgãos a que a organização se sujeitará,
tendo em vista que alguns tipos de organizações precisam eleger uma diretoria com
maior numero de membros do que o exposto neste item.
Sua eleição poderá se dar na Assembleia de Criação ou em outra, convocada para
esse fim especifico.
Posse dos Membros da Diretoria - os diretores eleitos em conformidade com os
estatutos aprovados em assembleia de constituição da organização serão empossados
pelo presidente da assembleia de maneira formal, apondo sua assinatura no livro de
ata que devera conter espaços para esse fim.
Lavratura da Atas das Reuniões - todas as atas de reuniões deverão ser lavradas
em livro de atas apropriado, que conterá termos de abertura e de encerramento e
deverá ser registrada no orgão competente (cartório de registro de títulos e
documentos ou no Fórum Judicial); referida lavratura se dara pelo secretario da
reunião, que assinará em conjunto com o presidente da sessão e todos os demais
membros que dela participarem.
Das atas a serão extraídas copias, digitadas, ou datilografadas, as quais serão
assinadas e registradas, nos órgãos competentes.
Registro dos Atos Constitutivos - a organização só será reconhecida pelos órgãos
públicos, de direito, após o registro de seu instrumento constitutivo (estatuto) em
suas respectivas unidades. Assim, a associação devera manter seu registro no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas ou no Fórum Judicial, Inscrição no
Cadastro da Prefeitura e solicitação de Alvarás, Inscrição no Cadastro Estadual,
Inscrição nas Secretarias de Ação Social, Inscrição no INSS, Inscrição na Secretaria
da Educação ou outras conforme a natureza da organização.

No Código Civil, nos art.53 a 61, constam as principais regras e condições que
obrigatoriamente devem ser observadas nos estatutos de associações.

2.3.2 Fundação

Fundação é um patrimônio com a finalidade de servir, sem ter finalidade de lucro,
tendo em vista o interesse publico de uma determinada causa, adquirindo assim uma
personalidade jurídica por meio de seu instituidor.
Para Araújo (2005), em outras palavras, é possível dizer que uma fundação pode ser
criada pelo desejo de apenas um individuo, não necessitando que haja a reunião de pessoas
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para que ela exista como se dá nas demais pessoas jurídicas existentes no ordenamento
jurídico brasileiro.
Ainda afirma Araújo (2005, p. 17), pode-se dizer que, para criação de uma fundação,
basta que uma pessoa assim o deseje e destine um patrimônio para esse fim, que o que pode se
dar ate por meio de vontade contida em testamento. Contudo, há que se verificar uma
importante situação no tocante á criação de fundações colocada pelo art. 62, parágrafo único,
do Código Civil brasileiro:
“Art.62”. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura publica ou
testamento, doação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando,
se quiser a maneira de administra-la.
Parágrafo único. “A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos,
morais, culturais ou de assistência.”
Passos para criação de uma associação:
Para criação de uma fundação é necessário um patrimônio inicial disponibilizado
anteriormente por seu instituidor por escritura publica ou testamento onde o valor
disponibilizado seja o bastante para seu funcionamento.
Paes (2004) é enfático ao afirmar que “a escritura Publica ou o Testamento é
formalidade indispensável - e primeiro requisito essencial - para a constituição de uma
fundação”.
Após destinação dos bens conforme foi dito acima, segue-se o registro da fundação
após a criação de seu estatuto, aprovado pelo Ministério da Publico, lavra-se em cartório de
Notas a escritura de instituição, seguindo-se pelo registro da mesma, escritura e estatuto, em
Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, dando – se assim ao seu patrimônio um caráter de
pessoa jurídica.
Segundo Araújo (2005, p. 19):

Após essas providencias iniciais, seguem-se os tramites normais junto aos demais
órgãos públicos, no sentido de se registrar a fundação nos diversos cadastros
necessários ao acompanhamento fiscal por parte desses órgãos, mais uma vez
enfatiza-se a necessidade de serem observadas as legislações que tratam do assunto,
mais notadamente o Código civil brasileiro, por tratar das regras e dos poderes de
subscrever escritura publica ou testar, para que não sejam anulados os atos de
criação das fundações.

Os arts. 62 a 69 do Código Civil permitem uma melhor percepção das regras impostas
a esse tipo de entidades do terceiro setor.
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2.3.3 Organizações Sociais (OS)

Uma OS (Organização Social) é uma associação ou fundação pertencente ao terceiro
setor cuja sua função é realizada com o apoio do Estado.
Araújo (2005, p. 20), dentro da filosofia dominante no terceiro setor, o título
Organização social (OS), de certo modo, sugere, se não uma nova categoria, pelo menos um
novo modelo de gestão e formato intrínseco para a organização sem fins lucrativos que
recebe-lo. O surgimento dessa categoria de organização do terceiro setor deu-se pela
promulgação da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que inseriu também um novo conceito e
uma nova forma de atuação e de cooperação entre o Estado e as chamadas entidades sem fins
lucrativos, aqui denominadas Organizações do Terceiro Setor: o contrato de Gestão.
De acordo com Szazi (2003), a expressão “contrato de gestão” talvez não seja a mais
apropriada, por tratar-se de um convenio, “pois preve a destinação de recursos a uma entidade
sem fins lucrativos controlados pelo Estado, se estabelecimento de processo licitatório e com
distribuição de atribuições que pressupõe mutua cooperação e interesse recíproco”.
Assim, percebe-se que nessa categoria de organização sem fins lucrativos a
característica conferida por lei, que é a de manter “contrato de Gestão” com o Estado para
realizar os objetivos de ambas as partes.
Araújo (2005, p. 22) afirma: “As organizações Sociais estão atreladas a lei que as
criou, inclusive no que diz respeito à formação de seus conselhos administrativos e fiscal”. As
OS tem personalidade jurídica de direito privado, embora possuam atuação publica, pois
colaboram com o estado, sem, contudo, serem organizações estatais, pode- se verificar que o
conselho de Administração tem atribuições legais que determinam para seus membros
obrigações de cunho administrativo cujas decisões podem impactar os patrimônios da
organização de forma bastante significativa o que e determina a lei nº9. 637/98, em seu art. 4º:
“art. 4º para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação devem ser
atribuições privativas do conselho de administração, dentre outras”:
I – fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II – aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III – aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV – designar e dispensar os membros da diretoria;
V – fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI – aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por
maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;
VII – aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a
estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
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VIII – aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o
regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para contratação de
obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos
empregados da entidade;
IX – aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão,
os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
“X – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anui ais da entidade, com o
auxilio de auditoria externa”.

Em que se refere à aplicação de recursos à lei e bastante clara no seu art. 3º:
“art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o
respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os
seguintes critérios básicos:”
I – ser composto por: a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos
representantes do Poder Publico, definidos pelo estatuto da entidade; b) 20 a 30%
(vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade
civil, definidos pelo estatuto; c) ate 10% (dez por cento), no caso de associação civil,
de membros ou associados; d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos
pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade
profissional e reconhecida idoneidade moral; e) ate 10% (dez por cento) de membros
indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
II – os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de
quatro anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previsto nas alíneas a e b do inciso I devem
corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do conselho;
IV – o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de
dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
“V- o dirigente Maximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem
direito a voto”;

No que diz respeito ao contrato de gestão as principais regras estão contidas na seção
III da Lei nº 9.637/98, que diz:
Art. 5º para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento
firmado entre o Poder Publico e a entidade qualificada como organização social,
com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de
atividade relativa às áreas relacionadas (...).

O terceiro setor esta presente nas diversas formas da economia, recebendo diversas
formas de recursos através dos outros dois setores, como subvenções governamentais,
doações, etc, para o cumprimento da missão a que se destina essas organizações a utilização
destes recursos advindos da iniciativa privada ou governamental, sempre temem vista a
finalidade de transformação do ser humano.
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3 CONTABILIDADE

Contabilidade é a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no
patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses
fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e
o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. (FRANCO, 2009).
Evidenciar segundo Ferreira (1999, p. 855) é: “tornar evidente, mostrar com clareza;
comprovar”; e evidente significa: “que não oferece duvida; que se compreende prontamente.”
Evidenciação contábil é um aspecto mais restrito que informação contábil, sendo um
conjunto de informação amplo estruturado de acordo com a necessidade de seus usuários, a
evidenciar refere-se as varias formas como as informações são disponibilizadas aos usuários.
De acordo com Iudicibus (2000 p. 118), esses métodos abrangem:

Forma e apresentação das demonstrações contábeis;
Informação entre parênteses;
Notas de rodapé (explicativas);
Quadros e demonstrativos suplementares;
Comentários do auditor; e.
Relatório de diretoria.

Esses métodos de interpretação são utilizados em qualquer tipo de Organização.
A contabilidade é um sistema com a finalidade de prover seus utilitários de informações,
analises e demonstrações de natureza financeira, econômica, física e produtiva com relação à
entidade e o objeto da contabilização (IBRACON)
Já Gouveia (1996) diz que a “Contabilidade é uma arte”. É a arte de registrar todas as
transações de uma companhia que possam ser expressas em termos monetários. E é também a
arte de informar os reflexos dessas transações na situação econômico financeira dessa
companhia.
É a ciência que estuda o patrimônio em seus aspectos e variações enunciando através
de formulas os efeitos da administração sobre a constituição e distribuição de seus creditos e
patrimônio.
Para Moura (1996): “A Contabilidade é uma ciência que permite, através de suas
técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa.”
Segundo Franco (2009): “É a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a
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revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio,
suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.”
Assim definidos os conceitos relevantes do que é a contabilidade, pode-se dizer que
resumidamente a contabilidade abrange um conjunto de técnicas para manter o patrimônio das
organizações controladas através da aplicação do seu grupo de princípios, normas, técnicas e
procedimentos próprios, utilizando os fatos contábeis ocorridos nas entidades.

3.1 Contabilidades para organizações do terceiro setor

De acordo com a lei das SAs, no que se refere, principalmente, as demonstrações
contábeis e a escrituração de suas operações as organizações de terceiro setor estão
autorizadas a fazer uso desta Lei nº6. 404/76.
Os orgãos normativos da profissão contábil e do mercado, nesse caso mais especifico
o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), elaboram normas que devem ser consideradas
pelos profissionais que atuam na contabilidade das organizações. Essas normas estão em
consonância com os ditames da chamada lei das Sas.
Para organizações do terceiro setor, o CFC edita a Norma Brasileira de Contabilidade
– Técnica nº10, dos aspectos contábeis Específicos em entidades diversas, dedicando 5
(cinco) itens, dos 20 (vinte) que a compõem, para evidenciar os aspectos relacionados ao
registro de operações e ao formato das demonstrações contábeis que se lhes aplicam.
O item 10.4 dessa NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) trata das fundações, o
item 10.8 trata das cooperativas, o item 10.16 trata de entidades que recebem subsídios,
subvenções e doações, o item 10.18 trata de entidades sindicais e associações de classe e, por
fim o item 10.19, de forma mais genérica trata de entidades sem finalidade de lucros.
A NBC T 10.19, em seu item 10.19.1, estabelece os critérios e procedimentos de
avaliação, registro de transações e eventos, bem como a estruturação de demonstrações
contábeis, determinando as informações mínimas que devem ser divulgadas pelas
organizações do terceiro setor.
A mesma norma, em seu item 10.19.3.1, determina que as organizações sem finalidade
de lucros atendam aos ditames da NBCT 3, que trata da estrutura das demonstrações
contábeis, bem como os ditames da NBC T 6, que trata da divulgação dessas informações.
Outras regras também existem no que se refere ao aspecto de preparação e
apresentação de demonstrações contábeis para o terceiro setor, como as regras contidas no
Regulamento do Imposto de Renda, na Lei do Terceiro Setor ou lei OSPCIP - Lei nº9. 790/00
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-, na Lei das Oss, que, no entanto apenas citam quais demonstrações devem ser preparadas e
apresentadas por essas organizações do terceiro setor, porem com exceção da NBC T 10, os
demais comandos legais apenas indicam quais as demonstrações que se fazem necessárias
para seus propósitos, sem, contudo explicar a forma como devem ser preparadas e
apresentadas.
As demonstrações contábeis para o terceiro setor são, de acordo com as normas
emanadas do CFC, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e a Demonstração de Fluxo de
Caixa que veio substituir o DOAR (Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos)
extinta a partir de 01.01.2008.

3.1.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, segundo Campiglia (1997, p. 35) é um “instrumento elaborado
para evidenciar a situação financeira da instituição, empresa ou entidade, em determinada
data, com seus elementos monetários expressos e tecnicamente intitulados e classificados.”
O CFC, com base na NBC T 3, conceitua o Balanço Patrimonial como “a
demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa
determinada data, o Patrimônio Liquido da entidade”.
Os elementos que compõem essa demonstração são o Ativo, o Passivo e o Patrimônio
Líquido.
Há três aspectos importantes que fazem parte do balanço patrimonial, o aspecto
financeiro, econômico e o patrimonial, de fundamental importância para analise do mesmo e
em conjunto com a demonstração de resultado de exercício.
Assim como nos outros dois setores, para o terceiro setor no Ativo estão as aplicações
de recursos e seus bens e direitos de suas entidades, no Passivo tem-se as origens de recursos
como resultado de obrigações de terceiros.
O Patrimônio Liquido, segundo a NBC T 3, item 3.2.2.1, c, “compreende os recursos
próprios da Entidade e o seu valor é a diferença entre o valor do Ativo e o Valor do Passivo,
pode ser positivo, nulo ou negativo”.
A NBC T 10.19, item 10.19.3.2, determina a substituição apenas da conta Capital
Social das organizações cm finalidade de lucros pela expressão Patrimônio Social, não
fazendo alusão a mudanças na denominação do grupo do Patrimônio Liquido.
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Araújo (2005) afirma que relativamente ao conceito de Patrimônio Liquido, pode-se
dizer que possui as mesmas características, apenas não pertence a uma categoria de
investidores, como se dá nas organizações do segundo setor. Essa denominação de Patrimônio
Social guarda maior consonância com a realidade dessas organizações, considerando-se o fato
de o patrimônio das organizações do terceiro setor pertencer à sociedade e não a particulares.
As contas que compõem o balanço patrimonial de organizações de terceiro setor não
tem grandes diferenças na nomenclatura com as demais empresas dos outros dois setores,
tendo em vista logicamente as particularidades de cada setor na elaboração de seus planos de
contas.

3.1.2 Demonstração de Superávit ou déficit do exercício

A demonstração do Resultado do Exercício, denominada pelo CFC simplesmente
Demonstração do Resultado, segundo a NBC T três item 3.3.1.1, “é a demonstração contábil
destinada a evidenciar a composição do resultado formado nu determinado período de
operações da Entidade”.
Conforme Campliglia (1997, p. 49): “A demonstração de resultado tem por finalidade
evidenciar o resultado do lucro (lucro ou Prejuízo) periódico da instituição e os fatores
negativos (custos e despesas) e positivos (ganhos e rendimentos) que entram na composição
desse resultado, representados por saldos das contas a que se referem.”
A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) demonstra a receita menos os
custos e despesas de uma organização durante um determinado período, com o intuito de
apresentar e comprovar a utilização dos recursos que lhe foram confiados refletindo o
empenho dos gestores.
A norma do CFC, que trata das demonstrações contábeis para organizações do terceiro
setor, determina a lateração da nomenclatura da linha final do resultado, que a NBC T 3
chama de resultado liquido do período, e a Lei nº 6.404/76, em seu art. 187, VII, chama de
lucro ou prejuízo do exercício, para superávit ou déficit do período.
Essa denominação superavit ou déficit conforme Ferreira (1999), aquele está ligado a
sobra de algo que havia previsto e este esta ligado a falta em relação ao que se havia previsto.
Esclarecer estas duas expressões tem fundamental importância, tendo em vista que se tem na
realidade um resultado ou positivo ou negativo que comummente se reflete em lucro ou
prejuízo para empresas de empreendimentos que visam o lucro, sendo que superávit e déficit
esta ligado a orçamento de recursos que no caso do terceiro setor é uma realidade.
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Segundo o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor CFC (2015) Na
Demonstração do Resultado do Período, devem ser destacadas as informações de gratuidades
concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de
atividade.

3.1.3 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, de Acordo com a NBC T 3,
item 3.4.1.1, “é a demonstração contábil destinada a evidenciar, num determinado período, as
mutações nos resultados acumulados da Entidade”.
Nas organizações de terceiro setor esta demonstração é inaplicável sendo substituída
pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, que Nascimento e Olak (2000,
p.11) “denominam Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido Social (DMPS)”.
De acordo com Campiglia (1997, p. 56): “Esta demonstração tem por finalidade
evidenciar as mudanças verificadas nos elementos que compõem o patrimônio liquido,
decorrentes de resultados da gestão de um exercício antecedente, comparadas com o exercício
subsequente.”
Nascimento e Olak (2000) dizem que, “em linhas gerais, essa demonstração explicara
como e por que as diversas contas do patrimonio liquido modificam-se durante o período.”
Por esses motivos, entende-se que a DMPS pode, e deve substituir a Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados.

3.1.4 Demonstração do Fluxo de Caixa

Até 31.12.2007, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) era
obrigatória para as companhias abertas e para as companhias fechadas com patrimônio
líquido, na data do balanço patrimonial, superior a R$ 1.000.000,00 (limite este atualizado
pela Lei nº 9.457/97). A DOAR indica as modificações na posição financeira da companhia.
Os financiamentos estão representados pelas origens de recursos, e os investimentos
pelas aplicações de recursos, sendo que o significado de recursos aqui não é simplesmente o
de dinheiro, ou de disponibilidades, pois abrange um conceito mais amplo; representa capital
de giro líquido que, na denominação dada pela lei, é Capital Circulante Líquido. A partir de
01.01.2008, a DOAR foi extinta, por força da Lei 11.638/2007, sendo obrigatória para
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apresentação das demonstrações contábeis encerradas somente até 31.12.2007. (PORTAL DE
CONTABILIDADE, 2017).
Após a mudança foi incorporado as demonstrações obrigatórias ao terceiro setor a
demonstração de fluxo de caixa
A DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) é outra demonstração contábil que deve
ser elaborada pelas organizações do terceiro setor, que, segundo Marion (1998, p. 381),
“indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o
dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e ainda, o Resultado do Fluxo
Financeiro”.
A DFC pode ser elaborada segundo dois métodos distintos, quais sejam o Método
Direto e o Indireto (ARAÚJO, 2000).
a) Método Direto exige que se tenha a mão o livro caixa ou copias do razão da conta
Caixa, explicando-se as entradas e saídas brutas de caixa, ordenando-se as operações em
acordo com sua natureza e condensando-as ate se chegar ao saldo final de caixa;
b) O método Indireto concilia o lucro liquido com o caixa gerado pelas operações,
excluindo-se desse lucro liquido os elementos que não afetara o caixa no período.
Segundo Iudicibus, Martins e Gelbke (2000, p. 351), se analisada em conjunto com as
demais demonstrações contábeis, pode permitir que se avalie:
A capacidade da empresa gerar futuros fluxos líquidos positivos de caixa;
A capacidade de a empresa honrar seus compromissos, pagar dividendos e retornar
empréstimos obtidos;
A liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa;
A taxa de conversão de lucro em caixa;
A performance operacional de diferentes empresas, por eliminar os efeitos de distintos
tratamentos contábeis para as mesmas transações e eventos;
O grau de precisão das estimativas passadas de fluxos futuros de caixa;
Os efeitos, sobre a posição financeira da empresa, das transaçoes de investimento e de
financiamento etc.
Contudo, para o terceiro setor pode-se observar que alguns dos itens não se aplicam,
como por exemplo, o item 2 que se refere ao pagamento de dividendos.
A DFC elaborada por organizações do terceiro setor é extremamente útil pois
representa os fluxos financeiros permitindo assim que os seus gestores tenham um
planejamento melhor de seus orçamentos para buscarem uma melhor captação de recursos e
mantenham a manutenção de suas atividades.
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Segundo o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor CFC (2015) na
Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações devem ser classificadas nos fluxos das
atividades operacionais. Sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas
demonstrações contábeis, a entidade pode controlar em contas de compensação as transações
referentes a isenções, gratuidades e outras informações para melhor evidenciação contábil.

3.1.5 Notas Explicativas

Segundo Araújo (2005) as Notas Explicativas e um Método de evidenciação, embora
não sejam demonstrações contábeis, podem ser consideradas como um complemento dessas, e
estão previstas nas NBC T 6 e NBC T 10 como componentes do conjunto das demonstrações
contábeis para fins de divulgação, incluem informações sobre as práticas não explicitadas nas
outras demonstrações, mas que impactam a analise da situação econômica e financeira da
organização.

3.1.6 Outras Exigências

Segundo o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor CFC (2015, p. 85):

Parecer do conselho Fiscal, o cumprimento dessa exigência depende da estrutura
administrativa da entidade, quanto à previsão, ou não, no seu estatuto. O internos
distintos, sendo um beliberativo (assembleia geral, no caso de associaçoes e o
conselho curador, no caso das fundações), um diretivo (diretoria, secretaria
executiva ou coordenadoria) e um órgão interno de fiscalização (conselho fiscal
interessante é que a pessoa jurídica tenha em sua estrutura pelo menos três órgãos).
Relatório de Auditoria Independente o exame de auditoria para as entidades de
Interesse Social, feito por auditores independentes é uma exigência que pode ser
feita pelo Poder Publico, por aportadores de recursos ou estar prevista em estatuto da
entidade, por exigência de quais quer dos interessados citados, deve a auditoria ser
feita por um auditor independente legalmente habilitado no conselho Regional de
sua jurisdição.

4 CONCLUSÃO

O objetivo geral deste artigo de conclusão de curso foi o terceiro setor e suas
Demonstrações contábeis, para atingir este objetivo, buscou-se primeiramente o conhecimento
teórico através da revisão literária de autores, buscando conceitos sobre o tema.
O terceiro setor é em suma de fundamental importância na economia atual, tendo em
vista que supre o que o Estado e o Governo não conseguem, através de suas entidades sem
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fins lucrativos, utilizando recursos próprios e de terceiros, com a finalidade do bem comum e
a melhoria do próximo. Suas demonstrações no tocante geral não possuem grandes diferenças,
nem em nomenclatura ou estrutura, mas possui certas particularidades características do
seguimento, terceiro setor, sendo através delas que as entidades, fundações etc, fazem o seu
orçamento e prestação de contas ao Estado. Através de suas demonstrações as entidades
pertencentes a este setor conseguem captar mais recursos, comprovar a utilização de doações
e subvenções e planejar seu orçamento.
As entidades pertencentes a este setor estão em constante crescimento, a legislação é
bastante clara quanto aos seus registros contábeis, tendo em vista que são utilizados recursos
provindos de capital de terceiros sua comprovação e registro são fundamentais.
Portanto conclui-se que as Entidades do Terceiro Setor precisão estar adequadas as
normas e regras e demonstrações, para que com isso possam manter suas atividades e
recursos, visando sempre o bem estar da sociedade.
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