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RESUMO 

Este estudo apresentou como objetivo o uso da Contabilidade por Fundos no Balanço 

Patrimonial das Organizações Sociais Vinculadas à União, as entidades abrangidas pelo 

Terceiro Setor devem apresentar as suas demonstrações contábeis com a aplicação das normas 

e dos Princípios Contábeis, a norma técnica ITG 2002 (R1) designa quais os procedimentos 

que devem ser adotados para a publicação das informações, este foi um dos pontos abordados. 

Outros pontos analisados foram um breve histórico do Terceiro Setor, legislação vigente do 

Terceiro Setor, os aspectos das entidades que o compõem, qualificações e certificações das 

entidades sem fins lucrativos. A metodologia contou com a análise das demonstrações 

contábeis disponíveis disponibilizadas pela entidade, foi feita uma análise se os 

procedimentos de publicação estavam sendo embasados na ITG 2002 (R1) e nos conceitos 

apresentados pela Contabilidade por Fundos. Todas as organizações sociais pesquisadas têm o 

devido conhecimento a respeito da norma técnica e aplicam a norma em seus demonstrativos 

contábeis. Ressalta-se, por fim, que as organizações sociais devem dar maior destaque, em 

notas explicativas, dos recursos recebidos com e sem restrições, conforme preconiza a ITG 

2002 (R1). 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Contabilidade Por Fundos; Balanço Patrimonial; Terceiro Setor; Norma 

Técnica ITG 2002 (R1) 
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ABSTRACT 

This study aimed at the use of Fund Accounting in the Balance Sheet of the Social 

Organizations Associated to the Union, entities covered by the Third Sector must present their 

financial statements with the application of standards and Accounting Principles, ITG 2002 

(R1 ) designates which procedures should be adopted for the publication of information, this 

was one of the points addressed. Other points analyzed were a brief history of the Third 

Sector, current legislation of the Third Sector, the aspects of the entities that compose it, 

qualifications and certifications of non-profit entities. Through the available financial 

statements provided by the entity, an analysis was made of whether the publishing procedures 

were based on ITG 2002 (R1) and on the concepts presented by the Accounting by Funds. All 

entities have due knowledge of the technical standard, and apply the procedures in their 

statements. 

 

Keywords: Accounting By Funds; Balance Sheet; Third sector; ITG Technical Standard 

2002. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As organizações de caráter social e solidário estão inseridas na sociedade a muito 

tempo, sempre estiveram presentes na vida social brasileira, no princípio a presença era de 

cunho étnico e religioso, alguns registros históricos evidenciam que as primeiras instituições 

de caráter social foram as Santas Casas de Misericórdia, o registro dessas entidades na 

sociedade e datado a partir 1534, pouco tempo após a chegada dos portugueses ao Brasil.  

Com o passar do tempo e a ausência do Estado perante os direitos da população, 

direitos assegurados na Constituição Federal, surgem os alguns movimentos que querem 

contrapor essa ausência e assegurar que sejam cumpridos os deveres do Estado. 

Com o passar dos anos sessenta e a promulgação da Constituição de 1988, o objetivo 

da luta desses movimentos foi alcançado, a democracia.   

Deu-se início a individualização dos objetivos de cada movimento social, a partir 

desse momento há uma propagação das organizações na sociedade, com atuação em várias 

áreas, suprindo as necessidades da população quando o Estado não possuía condições de 

cumprir (THIESENA, 2009). 

O nascimento do Terceiro Setor no Brasil, deu-se pela reorganização das entidades 

sociais que atuaram nos anos sessenta, tais entidades após a redemocratização precisavam 

definir um novo campo de atuação e redefinir sua identidade. Em sua maioria, essas entidades 

e movimentos sociais eram contra o Estado, e possuíam um viés de militância. Diante disso, 

houve a abertura para o surgimento de entidades sociais do Terceiro Setor. (GOHN, 2013).  

Já a regulação do Terceiro Setor foi um grande passo para essas organizações que 

assumem as responsabilidades do Estado quando essa falta. A lei regulou a qualificação 

devida das Organizações Sociais, juntamente com Termo de Parceria que veio para 

concretizar a relação entre o Primeiro Setor e o Terceiro Setor, não somente estes dois, porém, 

entre o Segundo Setor. Temos também a figura do Contrato de Gestão outra forma de 

fomentar as atividades do Terceiro do Setor.  

Com o progresso da regulamentação do Terceiro Setor, e por parte dos subsídios 

serem disponibilizados pela Governo, viu-se a necessidade da devida apresentação, 

reconhecimento e mensuração da movimentação financeira dessas entidades. Além de 

observar o que o legislador propõe por meio das leis as entidades do Terceiro Setor devem 
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observar o que a entidade reguladora das normas contábeis tem a dizer sobre a forma como se 

deve contabilizar. Com base nisso neste trabalho iremos abordar como se deve fazer 

contabilidade para o Terceiro Setor, conforme a ITG 2002 (R1). 

 

1.1. Problema da Pesquisa 

 

Na lei 9.637/98, Lei das Organizações Sociais, temos o dispositivo que obriga as 

entidades beneficiadas pela Lei a divulgar suas demonstrações contábeis. Em 2012, o 

Conselho Federal de Contabilidade, publica a Resolução CFC nº 1.409, onde aprova a ITG 

2002 (R1), que define os procedimentos que devem ser observados e aplicados à divulgação 

das demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos. Juntamente com os conceitos 

propostos pela Contabilidade por Fundos, tem-se norteadores que baseiam a forma que devem 

ser tratadas as informações contábeis dessas entidades. 

A intenção deste estudo é fazer uma análise do Balanço Patrimonial das Organizações 

Sociais vinculadas a União, e verificar se a norma está sendo devidamente aplicada, e se as 

demonstrações contábeis estão de acordo com os dispositivos legais.  

O Governo e o setor privado são os maiores investidores do Terceiro Setor, a 

credibilidade que as informações divulgadas devem transmitir é o ponto de apoio para a 

entrada dos recursos nas entidades. 

A intenção deste estudo é analisar a luz da teoria contábil e dispositivos legais se as 

Organizações Sociais vinculadas a União citadas, estão cumprindo as normas de 

divulgação das informações econômico-financeiro de acordo com a Contabilidade por 

Fundos e a ITG 2002 (R1)? 

 

 

1.2.Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise sobre a aplicação da Contabilidade 

por Fundos no Balanço Patrimonial das Organizações Sociais. 

Os objetivos específicos que surgem a partir do objetivo geral são: 

a)Analise da legislação vigente acerca da divulgação das informações 

contábeis para entidades sem fins lucrativos. 
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b) Observar a qualidade da informação contábil através dos conceitos 

abordados no estudo. 

 

1.3. Justificativa da Pesquisa 

 

               Os serviços básicos assegurados pela Constituição de 1988 são os deveres do 

Estado com o povo brasileiro. Os índices dos serviços públicos brasileiros sempre foram bem 

abaixo da média mundial. Os mais carentes que não tem condições financeiras ficam a mercê 

dos serviços disponibilizados pelo Estado.  

A figura do Terceiro Setor no Brasil, como em outros países, faz o papel de amenizar 

as carências da população que o Estado não consegue. Com a prestação de serviços na área da 

saúde, educação, meio ambiente, etc., as entidades sem fins lucrativas tentam ao máximo 

serem provedoras de benefícios aos mais necessitados.  

Como grande parte da população é carente e necessita desses serviços, e entendível 

que as entidades do Terceiro Setor necessitam de apoio financeiro para prover todas as 

atividades do seu escopo de trabalho.  

Sabe-se que para angariar recursos do Estado é necessário passar por um processo 

burocrático, totalmente embasado na legislação brasileira. Ciente de todos os processos que 

são necessários para ser recebedora de recursos, a intenção deste estudo é analisar o Balanço 

Patrimonial das entidades sem fins lucrativos conhecidas como OS – Organizações Sociais, 

baseando o estudo nos conceitos da Contabilidade Por Fundos e na Norma Técnica ITG 2002 

(R1). A intenção é que seja averiguado como estão sendo dispostos os elementos do Balanço 

Patrimonial e quão livre de erro, neutra e completa a informação contábil está. 

Todos os procedimentos tidos como obrigatórios ou não tem um mesmo fim, que os 

usuários das informações tenham confiabilidade para investir seus recursos nas entidades 

baseando nas informações prestadas por elas. 

 

1.4. Estrutura da Pesquisa 

 Este trabalho está estruturado da seguinte forma, nesta primeira seção temos: a 

introdução, problemas da pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos e estrutura da 

pesquisa. Na segunda parte temos a fundamentação teórica, que elenca todos os conceitos e 
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legislação ao tema de estudo. Na terceira parte temos a descrição e análise dos dados. Na 

quarta parte temos as considerações finais e na quinta e última parte o referencial 

bibliográfico. 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1.Terceiro Setor 

 

Com a ausência do Estado para prover os serviços básicos assegurados pela 

Constituição de 1988, surge uma figura intermediária nos setores da economia, o Terceiro 

Setor.  

O Estado possui três divisões básicas: O primeiro setor, conhecido como Estado: são 

as prefeituras dos munícipios, o presidente da república, representantes dos estados, etc. 

Segundo OLSEN (2013, p.14): 

 

 O Estado compõe o setor público, juntamente com suas ramificações e é 

conceituado como aquela pessoa detentora do poder de império, cuja a soberania 

está definida constitucionalmente. Na constituição está definida e dividida em três 

esferas: federal, estadual e municipal. Ao Estado é exigido a provisão dos direitos 

sociais, como saúde, educação e a pesquisa em tecnologia. (OLSEN, 2013, p.14) 

 

O segundo setor, é onde estão alocadas as empresas privadas que visam o lucro, 

conhecidas basicamente como “mercado”. Para OLSEN (2013, p.14), “são entidades privadas, 

que trabalham de acordo com o Novo Código Civil, empresas comerciais, sociedades 

mercantis e as demais pessoas físicas ou jurídicas que visam atividades lucrativas”. 

E por fim, o terceiro setor, constituído por entidades que não possuem fins lucrativos, 

e o que seu objetivo é o assistencialismo, o bem-estar social.  

Entre o primeiro e segundo setor, na fronteira, temos o terceiro setor. OLSEN (2013, 

p.14), pontua, “são pessoas, que não integram o Estado, não visam fins lucrativos, de caráter 

social. Composto por organizações não governamentais, como por exemplo, fundações e 

associações civis”. 

Citado por OLSEN (2013, p.15), NANUS e DOBBS (2000, p.41): 

 
 Em seu nível mais básico, toda nação é composta de três setores que se sobrepõem 

– econômico, político e social. Esses setores coexistem em um ambiente comum que 

sustenta as organizações [...]. Cada setor tem suas próprias atividades e 

reponsabilidades, mas também trabalha em uma parceria muito próxima com os 

outros setores onde tem interesses em comum [sic]. Além disso, cada setor tem em 
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suas instituições características que são projetadas para propósitos específicos e, 

uma vez funcionando, agem para restringir e dirigir a atividade humana. As 

organizações beneficentes geralmente são uma parte do setor social da nação onde 

atuam para melhorar a vida das pessoas, famílias, bairros e comunidades. 

 

 SLOMSKI (et al. 2012) na Figura 1, ilustra a forma como relacionam-se os setores.  

 

Figura.1 – Modelo dos setores brasileiros 

 
Fonte: Valmor Slomski [et al.], (2012). 

 

Para FALCONER (1999, p.3), “o termo terceiro setor é usado para se referir à ação 

social das empresas, ao trabalho voluntário de cidadãos, às organizações do poder público 

privatizadas na forma de fundações e “organizações sociais”.  

 Na década de noventa, após a redemocratização do Brasil, com advento da Nova 

República, houve a reorganização dos movimentos sociais. Esses movimentos que lutaram 

por uma nova democracia, tinham apenas um objetivo antes de 1988, lutar contra o Estado. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, vários desses movimentos mudaram seu foco 

de atuação e desenvolveram seu escopo de trabalho para realizar atividades de caráter social.  

A década 80 foi tida como a “década perdida” no campo econômico. Os resultados 

econômicos do período foram inexpressivos, MARAGONI (2012) pontua, “das taxas de 

crescimento do PIB à aceleração da inflação, passando pela produção industrial, poder de 

compra dos salários, nível de emprego, balanço de pagamentos e inúmeros outros indicadores, 

o resultado do período é medíocre”.  

Diante do contexto da época, em 1995, foi publicado o Plano Diretor da Reforma do 

Estado, o PDRAE, que em seu texto definia objetivos e estabelecia diretrizes para a reforma 

da Administração Pública Brasileira.  
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Devido à crise em que o Estado se encontrava, e o fato de não conseguir cumprir os 

deveres básicos que a Constituição de 1988 definirá, uma das direções que o PDRAE propôs 

foi a transferência das atividades do Estado para o setor privado, entendido como o processo 

de privatizações das estatais.  

Mas o que realmente importa para este estudo, e que faz parte do Plano Diretor da 

Reforma do Estado, foi o processo de Publicização. Segundo o PDRAE (1999), o processo se 

daria pela “descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não 

envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o 

caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica”, as entidades que 

assumiriam essa posição, foram denominadas “Organizações Sociais”. 

No PDRAE são conceituadas como “Organizações Sociais”, as entidades de direito 

privado que, por iniciativa do Poder Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar 

Contrato de Gestão com esse ente, e assim ter direito à dotação orçamentária. 

No ano de 1998 a Lei nº 9.637, foi sancionada, a função era qualificar as entidades 

com o título de “Organizações Sociais”, criando Programa Nacional de Plubicização, e 

instituindo o Contrato de Gestão. No ano seguinte é publicado o Plano Diretor da Reforma do 

Estado, que complementaria a Lei.  

Em seu art. 1º, a Lei nº 9.637 define quais são as características básicas para que a 

entidade possa se enquadrar como organização social.  

 
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. (LEI nº 9.637/1998. 

BRASILl). 

 

Em 1999 é sancionada a Lei nº 9.970, Lei que trazia em seu texto dispositivos que 

qualificavam pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 

Além de qualificar as entidades e definir os critérios necessários, o seu texto 

estabelecia e disciplinava o Termo de Parceria (BRASIL,1999). O Termo de Parceria é o 

símbolo da relação do Estado com as OSCIPs. Nele estão contidas as cláusulas, objeto de 

trabalho das entidades e as formas de repasse das subvenções governamentais. 

 Essa lei é tida como o marco regulatório do Terceiro Setor. 
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É necessário analisar os critérios dispostos nas Leis que regulamentam o setor. 

 De acordo com SALAMON (1996. p.22-26), os requisitos que enquadram as 

entidades no terceiro setor, são:  

1.Pessoa jurídica de direito privado – de acordo com o art.40 do Código 

Civil, temos a relação de entidades que são tidas como pessoas jurídicas de direito 

privado: as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, os 

partidos políticos. Em seguida no art. 45, cita que para a existência de tais entidades é 

necessário o registro dos atos constitutivos nos órgãos de registro, Junta Comercial ou 

Cartório Civil de Pessoas Jurídicas.  

2.Sem fins lucrativos – o superávit da entidade não é distribuído entre os 

dirigentes, a entidade não visa o lucro, o superávit é revertido para o escopo dos 

projetos. Temos na Lei nº 13.019/2014, que alterou a Lei nº 9.637/1999, a 

apresentação da ideia mais completa a respeito do tópico:  

 

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: 

a)(...) não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 

objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de reserva. (BRASIL,2014). 

 

3.Autogoverno (Auto-Gestão) – Segundo SALAMON (1996), o ponto de demonstração 

da autogovernabilidade é quando a entidade desenvolve seu conjunto de 

procedimentos para sua própria governança, por exemplo: quando a entidade escolhe 

seus diretores, sem que haja interferência externa. 

4.Voluntariado – Em algum grau o envolvimento de voluntários nos projetos da entidade, 

as ações voluntárias demonstram que os objetos da entidade são públicos, através da 

cessão de serviços remunerados. 

2.2.Composição do Terceiro Setor 

 
Compõe o terceiro setor, entidades de direito privado que atuam com atividades de 

interesse público.  
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No Código Civil brasileiro, em seu art. 40º, definem como: associações, fundações, 

organizações religiosas, partidos políticos. SCHEUNEMAM (2013, p.55) cita, “as 

organizações da sociedade civil que compõem o terceiro setor são denominadas de entidades, 

organizações, associações, instituições”.  

OLAK et al (2012), explica a composição do terceiro setor, na Figura 2: 

 

Figura 2 – Composição do Terceiro Setor brasileiro 

  
 Fonte: Slomski (2012) 

 

As organizações religiosas de acordo com o Código Civil, “são livres a criação, a 

organização, a estrutura interna e o seu funcionamento, sendo o poder público obrigado a 

reconhecer seu registro de seus atos constitutivos” (BRASIL, 2002). 

Já os partidos políticos, conforme cita o Código Civil, serão organizados e 

funcionarão conforme lei específica. 

Temos as associações e fundações. As associações, “constituem-se as pela união de 

pessoas que se organizem para fins não econômicos” (BRASIL, 2012). 

Para SHEUNEMAN (2013), as associações são concebidas com a união de pessoas 

que visam os mesmos objetivos. Uma característica importante é a reunião dos apoiadores 

para a concretização dos objetivos. O foco principal dessas entidades é o bem-estar social. 

A constituição das associações se dá por meio do registro em Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica, devem ser registrados o Estatuto Social e a Ata de Fundação. No Estatuto é 

onde são delimitados os direitos e deveres de todos que compõem a associação, a Ata de 

Fundação é basicamente o registro dos fatos ocorridos na assembleia de constituição e outras 
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assembleias e reuniões deliberativas que ocorrerem. Junto à Receita Federal a associação 

deverá solicitar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). O requerimento do CNPJ 

enquadra a associação em um dos critérios descrito por SALAMON (1996), sobre ser 

“formal”. 

  O Código Civil normatiza quais as informações devem conter no Estatuto dessas 

entidades: 

a)Denominação social, os objetivos e local da sede. 

b)Requisitos para a admissão de associados e exclusão dos mesmos. 

c)Deveres e direitos de todos participantes da associação 

d)Fontes de recursos financeiros 

e)Instituição de conselhos gestores da entidade e assembleia geral. 

Os procedimentos para deliberar as pautas da entidade, como por exemplo, os 

objetivos a serem concretizados, são definidos pelo Código Civil, em seu art.59. Neste artigo 

são citadas quais as competências da assembleia geral, como se deve reunir a assembleia geral 

e os órgãos deliberativos da entidade. 

 SHEUNEMAN (2013), afirma que existem três perfis de associações: 

Associativismo, beneficentes e Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP). 

Associativismos – quando pessoas se unem em torno dos mesmos objetivos. Por 

exemplo, associação de moradores, associação de estudantes, associação de funcionários. Os 

critérios do associativismo são: contribuição financeira por parte dos associados, participação 

regular nas atividades da associação, participação no quadro de cargos quando solicitado. 

SEBRAE (2018) 

Beneficentes – SHEUNEMAM (2013, p.57), resume bem, são “as 

organizações/instituições, de educação, saúde e assistência social. Buscam por diplomas ou 

titulações para obtenção de recursos públicos e também beneficiam os doadores com renúncia 

fiscal”. 

Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – As OSCIPS’s 

através do Termo de Parceria podem firmar contratos com governo para o recebimento de 

recursos públicos, os dirigentes deste tipo de instituição podem receber remunerações de 
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acordo com o mercado. O recebimento de recursos públicos faz obrigatório que as contas da 

instituição sejam auditadas periodicamente.SHEUNEMAN (2013). 

No art. 62, do Código Civil, sobre as fundações, é citado que “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”. 

SLOMSKI et al.(2012), cita SZAZI (2003, p.37), ensina que a fundação pode ser 

definida “[...] como um patrimônio destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma causa de 

interesse público determinada, que adquire personificação jurídica por iniciativa de seu 

instituidor”. 

SHEUNEMAN (2013) focaliza que os bens que são empenhados pelo instituidor, são 

destinados a universalidade para o fim do interesse coletivo. Segundo ele, tais entidades 

podem ainda se beneficiarem dos títulos e qualificações cedidas pelo governo, o título de 

OSCIP, por exemplo.  

As fundações devem seguir os procedimentos instituídos pelo Código Civil.  A criação 

do Estatuto deverá obedecer aos requisitos no texto da lei, os mesmos requisitos citados para 

as associações. 

 De acordo com do Código Civil em seu artigo 66, Capitulo III– Das Fundações, “o 

Ministério público zelará pelas fundações situadas em sua região”. Para que seu registro seja 

efetuado e necessário, em um primeiro momento a aprovação do Estatuto pela assembleia 

geral, seguido da aprovação do Ministério Público, após tais procedimentos a fundação 

poderá ser registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

As fundações podem exercer atividades que são bem delimitadas pelo Código Civil. 

Em seu artigo 62, são citadas:  

a)Assistência social; 

b)Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;         

c)Educação;         

d)Saúde;         
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e)Segurança alimentar e nutricional;          

f)Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável;         

g)Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos;         

h)Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;          

i)Atividades religiosas;  

SHEUNEMAM (2013, p.58), atenta-se a questão das atividades religiosas. É 

necessário ter discernimento, pois existe uma diferença entre atividades religiosas e 

organizações religiosas. No caso as organizações religiosas não são escopo deste estudo, são 

citadas por fazerem parte da legislação estudada, porém, seguem um caminho diferente do 

observado. 

 

2.3.Formas de Atuação no Terceiro Setor 

 

O trabalho desenvolvido por entidades que visam o bem-estar social, é percebido na 

sociedade brasileira a uma longa data, desde os tempos do Brasil Colônia. Com o passar dos 

anos as entidades de caráter assistencialistas, cresceram e se desenvolveram. Porém, foi nos 

anos sessenta, com os crescentes movimentos sociais que vimos uma guinada da atuação 

destes na sociedade.  

Com Constituição de 1988, os movimentos se reorganizaram e as entidades que 

surgiam davam forma ao terceiro setor. Na década de noventa houve a publicação de 

dispositivos que regulamentavam as entidades que se enquadravam no setor.  

Em um primeiro momento as entidades usavam como dispositivo de regulamentação 

para parcerias entre o público e privado a Lei 8.666/1993, por meio da figura dos 

“Convênios”. (DI PIETRO,2017) 

Em 1998, é publicada a Lei nº 9.637, delibera sobre as organizações sociais. De 

acordo com a lei, o título que qualifica é cedido pelo Poder Executivo para pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos. As atividades desenvolvidas por essas entidades 

devem estar voltadas ao ensino, pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. (BRASIL, 1998).  
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Para BOCCHI (2013, p.79), “esse é um modelo de instituição finalisticamente pública, 

porém não integra o corpo estatal, destinada a se dedicar a atividades não exclusivas do 

Estado, mediante qualificação específica”. 

Além de dispor sobre os requisitos específicos que enquadram como organização, 

também dispõe sobre procedimentos para estruturação interna, e sobre o contrato de gestão, 

que é o ato que firma a parceria entre público e o privado. 

De acordo com o Lei nº 9.637/98, “contrato de gestão é ato firmado entre o Poder 

Público e a entidade qualificada como Organização Social. Para parceria entre as partes para 

fomento e execução das atividades” propostas na lei. 

DI PIETRO (2017, p.324) em seu livro fala da funcionalidade do contrato de gestão: 

 

“A busca pela modernização da Administração Pública levou à utilização dos 

chamados contratos de gestão como forma de ajuste entre vários tipos de entidades 

estatais e não estatais. A expressão é utilizada tanto para designar parcerias do Poder 

Público com órgãos da própria Administração direta e com entidades da 

Administração indireta, como parcerias com entidades do terceiro setor, no caso, as 

chamadas organizações sociais”. 

 

 

Temos que o Contrato de Gestão é a formalização da parceria entre o público e o 

privado. BOCCHI (2017), explana um pouco mais sobre contrato. No contrato de gestão são 

definidas as metas de desempenho que garantam que os serviços públicos sejam prestados 

com a devida qualidade e efetividade. Ele também discorre sobre as vantagens das 

Organização Social, como por exemplo:  

As OS não estão sobre os preceitos que normatizam a Administração Pública. 

A contratação dos empregados se dá por meio da CLT, o que facilita a 

seleção, admissão e rescisão dos contratados. 

Compra de bens e serviços, não é feita pelos termos da Lei nº 8.666/1993, 

torna o processo mais ágil. 

Os procedimentos relativos as finanças e orçamentos, não estão fadados aos 

procedimentos que a Administração Pública é obrigada, assim a OS pode 

regulamentar e proceder de forma própria. 



17 

 

 

A OS responde aos termos do Contrato de Gestão. Ela deve cumprir as metas 

e mostrar o desempenho acordado no contrato. Já as entidades estatais estão 

submetidas aos órgãos de controle e fiscalização. 

O Contrato de Gestão simboliza a entrega de recursos e bens públicos a entidade, para 

a execução de atividades voltadas ao bem-estar social. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), publicado em 1999, foi 

um ponto a mais para destacar as Organizações Sociais e suas funções positivas para a 

sociedade. Em seu texto, o PDRAE defende a ideia de uma reforma do aparelho do Estado, já 

que nos anos antecessores a sua publicação os números não eram nada favoráveis, 

principalmente em relação aos serviços públicos e essa baixa atingiu a parcela mais 

desfavorecida da população.  

Em um dos trechos do PDRAE (1999), temos como era a visão sobre o projeto das 

Organizações Sociais: 

“O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a 

descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não 

exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de Estado, a partir do 

pressuposto que esses serviços serão mais eficientemente realizados se, 

mantendo o financiamento do Estado, forem realizados pelo setor público não 

estatal. ” 

 

Outra figura que recebe titularidade do Poder Executivo são as Oscip – Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público. A Lei nº 9.970/1999 regulamentada pelo Decreto nº 

3.100/1999, cria as Oscip. A Lei qualifica como Oscip pessoas de direito privado sem fins 

lucrativos, que estejam no mínimo 3 (três) anos em atividades regulares. 

BOCCHI (2017, pg.47), “a tônica da relação advinda da regulamentação das Oscip é o 

vínculo de cooperação, ou seja, o estabelecimento de um vínculo de parceria qualificado pela 

comunhão de esforços para a consecução de um mesmo objetivo – o interesse público”. 

As finalidades das Oscips de acordo com a Lei nº 9.970/99 e o Decreto que a 

regulamenta são: “promoção à assistência social, promoção à cultura, defesa e conservação do 

patrimônio histórico e artístico; promoção à educação; promoção gratuita a saúde; promoção a 

segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 

promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do 

desenvolvimento econômico e social e combate a pobreza”. 
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Ainda de acordo com a Lei das Oscip’s, existem algumas normas que precisam estar 

expressas no estatuto da entidade:  

Cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência;  

Boas práticas de gestão administrativas que beneficie toda a entidade, 

afastando qualquer tipo de vantagens pessoais no processo decisório;  

Criação do conselho fiscal, para avaliação da situação financeiro e contábil. 

Todos os bens adquiridos pela entidade, no período em que possuía a 

qualificação de Oscip, devem ser transferidos caso a entidade tenha o título extinto. 

  Remunerações os dirigentes que atuam na gestão executiva, as remunerações 

praticadas de acordo com o mercado. 

Normas de prestação de contas observados os princípios contábeis e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade 

Realização de auditoria por auditores independentes 

Assim com as Organizações Sociais, após a aprovação do Ministério da Justiça - órgão 

que certifica essas entidades –são registrados em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 

para então, começarem a executar as atividades permitidas e acordadas no Termo de Parceria. 

Diferente das Organizações Sociais, as Oscip’s usam o Termo de Parceria para 

formação de vínculo e cooperação entre as partes para a execução das atividades de interesse 

público. (Brasil, 1999) 

Falcão (2007, p.59), dá sua contribuição a respeito do Termo de Parceria: 

 

(...) instrumento jurídico que, à semelhança do contrato de gestão, 

especificará os direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias, 

sujeitando-se a organização de sociedade civil de interesse público a controle de 

resultado efetuado por uma Comissão de Avaliação constituída segundo os ditames 

da Lei nº 9.790/99, e, ainda, à fiscalização do Ministério Público e Tribunal de 

Contas (art.12) ”. 

 

Tanto o termo de parceria quanto o contrato de gestão, são instrumentos para regular, 

formalizar a troca que existe entre o público e o privado. Em ambos os instrumentos temos 

dispositivos que atinam para a questão dos princípios assegurados na Constituição de 1988.       
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No Termo de Parceria, um pouco mais abrangente que o Contrato de Gestão, questões como a 

divulgação das demonstrações contábeis são citadas como uma obrigação para entidade 

recebedora dos recursos públicos. 

No artigo 15-B da Lei 9.970/99, esclarece sobre a correta prestação de contas. São 

citadas as demonstrações e relatórios que a entidade é obrigada a apresentar, caso contrário 

pode estar sujeita a suspensão do Termo de Parceria. As demonstrações que são de caráter 

obrigatório, são: 

Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a 

execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as metas propostas e 

os resultados alcançados; . 

Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

Extrato da execução física e financeira;        

Demonstração de resultados do exercício; 

Balanço patrimonial; 

Demonstração das origens e das aplicações de recursos; 

Demonstração das mutações do patrimônio social; 

Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

Parecer e relatório de auditoria se for o caso.  

 

2.4.Tributação das Entidades do Terceiro Setor 

 

As entidades que fazem parte do terceiro setor tem uma grande importância para a 

sociedade, principalmente para a parcela menos favorecida. As atividades desenvolvidas pelas 

 entidades são destinadas a coletividade, assumem em muitos casos, o papel do Estado, de 

provedor de direitos aos cidadãos mais necessitadas. 

Os dispositivos legais, a partir da Constituição de 1988, autorizaram que essas 

entidades, fossem imunes e isentas de impostos.  

No artigo nº 150, da Constituição de 1988, dispõe que a União, os Estados, DF e 

Municípios estão vedados de instituir impostos sobre partidos políticos, fundações, 

associações, entidades sindicais de trabalhadores, assistências sociais, instituições 

educacionais, sem fins lucrativos.      
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                     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: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 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; 

De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) em seu art.175, “são 

excluídas de credito tributários a isenção”. (BRASIL, 1966). 

Segundo o Decreto nº 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda),  

Estão isentas do imposto às instituições de caráter filantrópico, recreativo, 

cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais 

houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se 

destinam, sem fins lucrativos. (BRASIL,1999) 

 

2.5.Contabilidade no Terceiro Setor 

 

Em um primeiro momento é necessário que seja analisada a importância da 

contabilidade no contexto de geral das entidades. Basicamente, a estrutura conceitual deve ser 

aplicada a todas as entidades. 

Martins (2018, p.11), considera que dois pontos devem ser observados: primeiro, que a 

contabilidade representa a situação econômico-financeira da entidade; e segundo os diversos 

tipos de usuários da informação gerada. 

De acordo com MARTINS, DINIZ e MIRANDA (2018, p.56) citado por MARTINS 

(2018, p.11),  

A Contabilidade é um Modelo que procura representar o que vem ocorrendo 

com a empresa, mas o modelo, por definição, é uma aproximação 

[simplificação] da realidade, nunca a própria realidade. Sempre estará 

mostrando algo de maneira mais simplificada do que de fato é, e estarão 

sempre faltando informações para entender de forma completa o que está 

ocorrendo”. 

 

Para BRUNI (2014, p.2) “A Contabilidade, de forma simples, pode ser conceituada 

como a ciência que tem o objetivo de registrar todos os acontecimentos verificados no 

patrimônio de uma entidade”. E vai além, a figura do patrimônio também é analisado por ele, 

o patrimônio são os bens, direitos e obrigações da entidade.  

Os ativos representam os “bens e direitos” no conceito de patrimônio. O Comitê de 

Pronunciamentos Técnicos Contábeis (2012, p.12), define como ativo: 
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Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a 

entidade. Repare-se que a figura do controle (e não da propriedade formal) e 

a dos futuros benefícios econômicos esperados são essenciais para o 

reconhecimento de um ativo. Se não houver a expectativa de contribuição 

futura, direta ou indireta, ao caixa da empresa, não existe o ativo. 

 

 

As “obrigações” são denominadas como passivos e patrimônio líquido. O CPC 00, 

também conceitua esse elemento do patrimônio da seguinte forma: “passivo é uma obrigação 

presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na 

saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos”. 

O patrimônio líquido, “é o interesse residual dos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos os seus passivos.”. 

Além dos elementos citados, temos a figura das Receitas e Despesas, o CPC 00 

discorre:  

 
Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a 

forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, 

que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados 

com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais (proprietários da 

entidade). As Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o 

período contábil sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou 

assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não 

sejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais 

(distribuição de resultado ou devolução de capital aos proprietários da entidade). 

 

 

Os elementos que compõem o patrimônio da entidade, também são elementos que 

compõem as demonstrações contábeis.  

As entidades sem fins lucrativos, tem a obrigação de divulgar, segundo a ITG 2002 

(R1) as seguintes demonstrações contábeis: “Balanço Patrimonial, a Demonstração do 

Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 

de Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas”.  A informação para a tomada de decisão chega ao 

usuário através da divulgação das demonstrações contábeis. 

A contabilidade através das suas regras consegue compreender a posição econômico-

financeira na época da publicação das demonstrações. (MARTINS, 2018). 
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As informações geradas por meio das demonstrações contábeis é o embasamento dos 

usuários para a tomada de decisão, é necessário que seja uma informação concisa e alcance o 

máximo de usuários possíveis. 

Iudícibus (2015, p.14) comenta sobre o objetivo da Contabilidade: 

 
O objetivo principal da Contabilidade (e dos relatórios dela emanados) é fornecer 

informação econômico-financeira, física, de produtividade, social e ambiental 

relevante para casa usuário possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos 

com segurança. Isto exige um conhecimento do modelo decisório do usuário, de 

forma mais simples, é preciso perguntar ao mesmo, pelo menos, qual a informação 

que julga relevante ou as metas que deseja maximizar, a fim de delinearmos o 

conjunto de informações pertinentes. Embora um conjunto básico de informações 

financeiras consubstanciadas nos relatórios periódicos principais deva satisfazer às 

necessidades básicas de um bom número de usuários, a Contabilidade ainda deve ter 

flexibilidade para fornecer conjuntos diferenciados para usuários ou decisões 

especiais. Isto deveria ser possível ser introduzir traumas no sistema. 

 

Os usuários das informações econômico-financeiras do terceiro setor - levando em 

consideração a robustez dos recursos investidos-, são o governo (falando em entidades que 

possuem parcerias com a Administração Pública) e em seguida os investidores e usuários. 

Para eles, as informações disponibilizadas pela entidade, são o direcionador das decisões, 

fornecem alicerce para a avaliação e posterior destinação dos recursos. É também uma forma 

de analisar a saúde financeira da entidade, dando confiabilidade para investir. 

As entidades sem fins lucrativos recebem recursos de terceiros, e é de grande 

importância que as informações disponibilizadas por elas, que compõem o terceiro setor, 

sejam confiáveis.  

O CPC 00, diz a respeito das características das informações contábeis-financeiras, 

que devem ser aplicadas nos relatórios das entidades, é uma análise no contexto geral, que 

engloba todas as categorias de entidades usuárias da contabilidade.  

As informações contábeis-financeiras devem apresentar relevância e representação 

fidedigna. Uma informação relevante, segundo CPC 00, “é capaz de fazer a diferença nas 

decisões que possam ser tomadas pelos usuários”, mesmo que o usuário já tenha uma postura 

em relação a uma decisão e que seja contrária. A informação relevante faz a diferença. Já a 

informação que apresenta a representação fidedigna deve ser completa, neutra e livre de erro. 

Para a informação ser útil, é necessário que ambas as características citadas componham a 

informação divulgada. Essas duas qualidades são conhecidas como: características 

qualitativas fundamentais. 
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Ainda sobre o CPC 00, “comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 

compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação 

que é relevante e que é representada com fidedignidade”. As características citadas são 

conhecidas como: características qualitativas de melhoria. 

A comparabilidade é a característica que indica que o usuário da informação 

pode observar dois itens semelhantes e tomar uma decisão. 

 A verificabilidade diz respeito, que vários observadores da informação 

podem chegar a um consenso, com ideias semelhantes.  

Uma informação tempestiva, é ter a informação disponível para que o usuário 

possa utiliza-la na influência da informação. 

Compreensibilidade, “classificar, caracterizar e apresentar a informação com 

clareza e concisão torna-a compreensível’”. 

Segundo SLOMSLI et al (2012), as características de maior importância que 

devem ser observadas são: compreensibilidade, relevância, confiabilidade e 

comparabilidade. Veja Figura 3 – Características Qualitativas. 

 

Figura 3 – Características Qualitativas  

 
Slomski et al (2012)  

 

As características qualitativas fundamentais e de melhoria se complementam. É 

necessário que tais características sejam maximizadas. Assim é possível que se tenha acesso a 

uma informação segura e as decisões sejam pautadas em dados reais. 
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As orientações do CPC 00, sobre características de melhoria e características 

fundamentais são inerentes à informação contábil-financeira, entende-se que toda 

informação contábil deverá conter tais características.  

 

Contabilidade por Fundos 

A contabilidade por fundos adota uma modelo de segregação dos recursos da entidade. 

Usa-se o termo “Fundo” para indicar o acúmulo de recursos advindos de origens diversas para 

a execução dos projetos. OLAK e NASCIMENTO (2000). 

Citado por OLAK e NASCIMENTO (2000) SUMMERS (1991, p.58), conceitua:  

 
(“...) um ‘Fundo” - a unidade básica da Contabilidade por Fundos – é conjunto de 

recursos comprometidos para propósitos específicos. Para fins contábeis, um Fundo 

é uma entidade muito semelhante a uma empresa e pode ter contas registrando caixa 

e outros recursos financeiros, bem como dividas e patrimônio líquido”. 

 

MARTINS (1990, p.26), “compara a Contabilidade por Fundos como o sistema de 

contabilização “matriz/filias”, ou então, à técnica de utilização de vários diários e razões 

auxiliares” (apud OLAK e NASCIMENTO, 2000, p.8). 

A Contabilidade por Fundos compreende as mesmas definições da Contabilidade 

“convencional”, o da entidade contábil, onde a separação patrimonial é definida. Um “Fundo” 

é entendido como um patrimônio. Inserido nele temos ativos, passivos e patrimônio líquido, e 

ainda possui contas de resultado, receitas e despesas, perdas. (OLAK, 2000). 

Compara-se a Contabilidade por Fundos com contabilidade das empresas com 

finalidade de lucro, onde temos o plano de contas, as contas patrimoniais e as de resultado, 

porém os fundos são separados. Ou seja, cada projeto que a entidade sem fins lucrativos 

assumir, dependendo da determinação do “investidor”, terá o seu Fundo e dentro desse fundo 

os elementos patrimoniais que geram as informações. 

Os fundos podem ser: de uso irrestrito, de uso restrito ou uso com restrições 

temporárias. 

 Os irrestritos, são fundos em que o doador/investidor, não limita o uso do Fundo, 

pode ser usado em qualquer projeto que a entidade irá desenvolver. (OLAK, 2000) 

O Fundo de uso restrito tem uma delimitação ao projeto que será executado, a 

delimitação é feita pelo doador. (OLAK, 2000) 
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Os Fundos com restrições temporárias são limitados ao um determinado tempo ou ação pelo 

doador. (OLAK, 2000) 

 

2.6.Contabilidades por fundos e as demonstrações contábeis 
 

O Balanço Patrimonial deverá segregar os seus elementos, ativos, passivos e 

patrimônio líquido de acordo com as restrições impostas pelo doador. (OLAK, 2000)  

De acordo com a ITG 2002, “no Balanço Patrimonial, a denominação da conta de 

Capital deve ser substituída por Patrimônio Social”. 

Temos outra demonstração importante a Demonstração do Resultado do Período 

(DRP), nesta demonstração são elencadas todas as despesas e receitas do período, respeitando 

as restrições impostas. A segregação na DRP, além de agrupar por tipo de restrição, também 

une por atividades/projeto desenvolvido. 

  

“Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com sem 

e gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de 

atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades”. (ITG 

2002 (R1)) 

 

Na Figura 4. Temos exemplos do Balanço Patrimonial Social, definido pela ITG 2002, 

de acordo com as normas de alocação dos projetos com restrições e sem restrição de uso.   

 

Figura 4 – Modelo do Balanço Patrimonial conforme ITG 2002 

 
                          Fonte: ITG 2002 (R1) 
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    Figura 5 – Modelo do Balanço Patrimonial conforme ITG 2002 (R1) 

 
                     Fonte: ITG 2002 (R1) 

 

A demonstração do resultado do período, na contabilidade convencional, conhecida 

como demonstração do resultado do exercício que apura os lucros e prejuízos, de acordo com 

a ITG 2002, deverá apresentar o resultado do período como superávit ou déficit, além da 

segregação por projetos/atividades. Abaixo um exemplo, de acordo com a norma vigente.  

 

Figura 6 – Modelo da Demonstração do Resultado do Periodo conforme ITG 2002 (R1). 

 
Fonte: ITG 2002 (R1) 
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Figura 7 – Modelo Demonstração d Resultado do Período conforme ITG 2002 

 
Fonte: ITG 2002 (R1) 

 

3.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo de caráter bibliográfico baseou-se em estudos já publicados, livros, artigos 

científicos, demonstrações contábeis das entidades entre os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, 

com a intenção de examinar o tema proposto. 

A ideia central deste estudo é fazer uma análise sobre o Balanço Patrimonial dos anos 

de 2016 a 2019, devido à disponibilidade dos demonstrativos contábeis das entidades sem fins 

lucrativos, de direito privado, que recebem fomento da Administração Pública e doadores 

externos. 

 Baseando-se na legislação e normas que conduzem a forma como devem ser emitidas 

as demonstrações contábeis, a norma técnica principal que serviu de base foi a ITG 2002 

(R1). As demonstrações contábeis encontram-se disponíveis em sítios da rede mundial de 

computadores, atendendo a Lei da Transparência 12.527/2011.  
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Outro ponto que leva a essa análise é a qualidade da informação econômico-financeira 

disponibilizada por essas entidades, já que recebem recursos de terceiros e para manter as 

parcerias que fomentam as atividades e preciso transparência nas informações divulgadas. No 

próximo tópico serão analisadas algumas entidades que compõem o terceiro setor e que são 

vinculadas a União, conhecidas como Organizações Socais. Tais entidades em parceria com 

Estado, pelo Contrato de Gestão, realizam atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica, 

ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 

saúde.  Abaixo relação das entidades observadas neste estudo. 

 

Tabela 2 - Relação de Organizações Sociais e suas Finalidades 

Organização 

Social 
Finalidade 

Decreto de 

qualificação da 

Organização 

Social 

Contrato de 

Gestão 

1. CEBRASPE 
Promover o ensino, a pesquisa cientifica, 

o desenvolvimento tecnológico e o 

desenvolvimento institucional 

Decreto nº 8.078 de 

19 de agosto de 

2013. 

MEC                             

(Órgão 

Supervisor) 

2. CNPEM  
Promover e contribuir para o 

desenvolvimento científico e tecnológico 

do Brasil. 

Decreto nº 2.405, de 

26 de novembro de 

1997. 

MCTIC                  

(Órgão 

Supervisor) 

3. EMBRAPII  

Promover e incentivar a realização de 

projetos empresariais de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação - PD&I 

voltados setores industriais. 

DECRETO DE 2 

DE SETEMBRO 

DE 2013. 

MCTIC              

(Órgão 

Supervisor) 

4. ACERP 

Atividades de educação e cultura; de 

produção, gestão e distribuição de 

conteúdo educativos e culturais em 

diversos formatos plataformas, na 

televisão e internet, principalmente. 

Decreto nº 2.442/97, 

de 23 de dezembro 

de 1997. 

MEC                    

(Órgão 

Supervisor) 

5. CGEE  

Promoção e realização de estudos e 

pesquisas prospectivas na área de ciência 

e tecnologia e de atividades de avaliação 

de estratégias de impacto econômico e 

sociais das políticas, programas e projetos 

científicos e tecnológicos. 

Decreto nº 4.078, de 

9 de janeiro de 

2002. 

MCTIC/MEC  

(Órgão 

Supervisor) 

6. IDSM  

Promover a pesquisa científica sobre a 

biodiversidade, manejo e conservação dos 

recursos naturais da Amazônia de forma 

participativa e sustentável. 

DECRETO DE 4 

DE JUNHO DE 

1999. 

MCTIC                     

(Órgão 

Supervisor) 
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7. 
IMPA 

 

Continua 

 

Promoção, a realização e contribuição 

com pesquisas relacionadas à área das 

ciências matemáticas e afins, formação de 

pesquisadores, difusão do conhecimento 

matemático, e de sua integração com 

outras áreas da ciência, cultura, educação 

e do setor produtivo. 

Decreto n° 3.605, de 

20 de setembro de 

2000. 

MCTIC                              

(Órgão 

Supervisor) 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base nas Notas Explicativas e Contratos de Gestão 

das Organizações Sociais do período de 2016 a 2019. 

 

4.  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados apresentados a respeitos das organizações sociais vinculadas a União que são 

base para este estudo, estão disponíveis na rede mundial de computadores, acessível a todos 

os usuários, atendendo a Lei de Acesso a Informação. 

As Organizações Sociais citadas acima na Tabela 1 têm a obrigação de publicação das 

demonstrações contábeis, conforme cita a Lei nº 9.637/98 em seu art. 2º “obrigatoriedade de 

publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de 

execução do contrato de gestão. ” Além da obrigatoriedade da publicação definida em lei, 

temos as normas técnicas, que conduzem a forma que as demonstrações devem ser 

confeccionadas. A aceitação as normas técnicas, como por exemplo, a ITG 2002 (R1), 

oferecem maior credibilidade a entidade e confiabilidade para os usuários externos.  

Diante das informações levantadas, e por meio da análise do Balanço Patrimonial, 

disponibilizado pela entidade em seu sitio na rede mundial de computadores, foi observado se 

as entidades apresentadas neste estudo estão cumprindo a norma técnica ITG 2002 (R1), que 

em seu texto traz os procedimentos para a correta divulgação das demonstrações contábeis.   

Na ITG 2002 (R1), a forma de segregação dos elementos patrimoniais se assemelha a 

Contabilidade por Fundos. Como já exposto o Fundo, de acordo com Olak (2002) pode ser 

entendido como um patrimônio. É composto pelos elementos patrimoniais: ativo, passivo e 

patrimônio líquido.  

 Na ITG 2002 (R1) cada projeto da entidade, deverá ser apresentado como sem 

restrição ou com restrição, caso o doador solicite. As contribuições com restrições são aquelas 

que possuem um projeto específico, o recurso disponibilizado só poderá investido no projeto 
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determinado. Sem restrições, são contribuições que podem ser usados no desenvolvimento de 

qualquer projeto da entidade. 

 

 

4.1 Reconhecimento dos Elementos Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis 

  

     Segundo o CPC 00 a definição de reconhecimento de um elemento patrimonial, “é 

o processo de captação para inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado 

e na demonstração do resultado abrangente de item que atenda à definição de um dos 

elementos das demonstrações contábeis – ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou 

despesa. Tendo como base este conceito, a seguir temos alguns critérios que a ITG 2002 (R1) 

discorre para o devido reconhecimento dos elementos patrimoniais nas demonstrações 

contábeis das entidades que são escopo deste estudo.  

     A análise a seguir tem como embasamento as organizações sociais citadas na 

Tabela 1 - Relação de Organizações Sociais e suas Finalidades. No total temos 7 (sete) 

organizações sociais sendo analisadas, os valores que seguem são referentes a quantidade de 

organizações sociais que estão em conformidade ou não com as normas técnicas. 

 

 

Tabela 2 – Reconhecimento dos elementos patrimoniais nas demonstrações contábeis 

Reconhecimento 

Critérios Observados  Atende Não atende Não se aplica 

        

1.Receitas e Despesas estão reconhecidas pelo 

princípio da Competência 
7 0  0 

2.As doações e subvenções para custeio e 

investimento estão reconhecidas no resultado 
 7 0 0 

3.Segregação das subvenções concedidas  em 

caráter particular 
 6 1   0 

4.Os registros contábeis  evidenciam as contas 

de receitas e despesas com ou sem gratuidade 

de forma segregada 

1 6  0 

5.Os registros contábeis  evidenciam as contas 

de receitas e despesas por tipo de atividade 

(ex: educação, saúde, assistência social e 

demais atividades 

 4 3   0 

6.Benefícios concedidos a título de gratuidade 1   6 0 
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estão reconhecidas de forma segredada 

7.Provisão para perdas esperadas sobre  

Continua 

créditos a receber 

4  3   0 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base na ITG 2002 (R1) 

A tabela 2 mostra que as organizações sociais não estão em conformidade com todos 

os critérios de reconhecimento proposto pela ITG 2002 (R1), em todas os casos analisados 

sempre há algum critério que a entidade deixa de cumprir. Todas as entidades citadas estão 

com contrato de gestão em vigência, devendo aos órgãos de supervisão e legislação vigente as 

devidas informações contábeis.  Os itens 1 e 2 são cumpridos por todas as entidades, sem 

exceções, são regras básicas definidas por outros normativos contábeis anteriores a ITG 2002 

(R1). 

                O item 3 – Segregação em caráter particular, define que as subvenções 

devem ser segregadas conforme definido os projetos que serão executados, em todos os casos 

por ter Contrato de Gestão em vigor, as organizações sociais possuem um cronograma de 

como executar os projetos, previsão das receitas e despesas que serão empenhadas nos 

projetos. Por ser requisito no Contrato de Gestão nota-se que todas aplicam este critério.  

                   Outro critério pouco observado são os itens 4 e 6, pelo menos nas 

demonstrações contábeis publicadas e disponibilizadas, não há a divulgação das receitas e 

despesas segredadas com ou sem gratuidade, só temos como exceção a organização social 

IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), que reconhece também em suas 

demonstrações contábeis os benefícios concedidos a título de gratuidade.  

        O item 5 – Segregação das receitas e despesas por tipo de atividade (saúde, 

segurança, educação etc.), é observado por mais da metade das organizações sociais. Além de 

ser um critério que a ITG 2002 (R1) indica as entidades sem fins lucrativos, nos Contratos de 

Gestão existem essa exigência de segregar por atividades e por projetos. 

          Já no item 7- Provisão para perdas esperadas sobre créditos a receber, refere-se à 

possibilidade de perdas nas subvenções previstas, por este motivo e para que posso cumprir 

com os projetos, se constituí a provisão. As organizações sociais em suas notas explicativas 
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mostram ciência sobre a provisão para perdas de créditos a receber. Há somente uma exceção, 

o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) em suas notas explicativas é 

citado que não há a necessidade de constituir a provisão por enquanto. 

 

Tabela 3 – Demonstrações Contábeis que devem ser elaboradas  

Demonstrações Contábeis  

Critérios Observados  Atende Não atende Não se aplica 

  

   Balanço Patrimonial 7 0 0 

Demonstração do Resultado do Período 7 0 0 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido 
7 0 0 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 7 0 0 

Notas Explicativas 7 0 0 

Denominação da conta Capital para 

"Patrimônio Social", integrante do  

Patrimônio Liquido 

7 0 0 

 

As denominações lucros ou prejuízos estão 

apresentadas sob o nome Superávit ou 

Déficit 

7 0 
0 

 

 

Na Demonstração do Resultado do Período, 

as informações sobre gratuidade concedidas 

e serviços voluntários recebidos, estão  

divulgados em notas explicativas 

1 6 0 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base na ITG 2002 (R1) 

 

A Tabela 11 refere-se as demonstrações contábeis que devem ser divulgadas pelas 

entidades sem fins lucrativos. Não somente a ITG 2002 (R1), mas a Lei nº 9.637/98 em seu 

texto dispõem sobre a obrigatoriedade da publicação de tais demonstrações contábeis. Nos 

critérios abordados na Tabela 11 todas as organizações sociais respondem positivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  



33 

 

 

Nota-se que as organizações sociais vinculadas a União não respondem positivamente 

a todos os critérios de divulgação e reconhecimento dos elementos patrimoniais propostos 

pela ITG 2002 (R1). Nota-se que o que está designado por Lei é bem mais respondido por 

estas entidades do que o que está designado na nota técnica apenas como uma orientação. De 

qualquer forma, no meio da amostra observada temos organizações que estão mais a frente, 

cumprindo o máximo que podem. Com relação as Demonstrações Contábeis que são de 

caráter obrigatório nenhuma dessas organizações falhou na publicação. Temos então que as 

organizações sociais analisadas neste estudo, em seu Balanço Patrimonial, vêm cumprido 

parcialmente o que a norma técnica solicita.  

O Terceiro Setor é recente no cenário brasileiro. O Estado não condições de responder 

a todas as demandas da população, fato este, que acaba por penalizar os mais desprovidos. A 

forma que o Estado encontrou para amenizar os distúrbios causados pela má gestão foi a 

publicação de leis que normatizaram o setor e abriu uma passagem para a negociação de 

recursos entre eles.  

Em um primeiro momento o Estado e as entidades sem fins lucrativos celebravam os 

repasses de recursos por meio de Convênios, baseados na Lei nº 8.666/93. Com o passar do 

tempo houve a necessidade da criação de dispositivos legais específicos, que tratavam de 

forma direta a relação do Estado com essas entidades. Outro motivo foi o crescimento do 

setor, viu-se a necessidade de legislar sobre ele, o motivo foi que Terceiro Setor se tornou 

atrativo para o setor privado. Com a regulamentação do setor, por meio dos dispositivos, 

entrou em cena a figura do Contrato de Gestão para Organizações Sociais e o Termo de 

Parceria para as OSCIPs, ambos regularizam a relação público-privado. 

Além de regular a relação entre as entidades, o Estado e o empresariado, a legislação e 

as normas técnicas emitidas, trouxeram mais clareza para emissão das demonstrações 

contábeis das ESFL. Como foi exposto a ITG 2002 (R1), que define quais são os 

procedimentos que devem ser seguidos na elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis.  

A aplicação da ITG 2002 se assemelha aos conceitos da Contabilidade por Fundos, em 

que os recursos recebidos são agregados de acordo com os projetos da entidade, de acordo 

com as cláusulas contratuais. 
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Neste estudo foram analisadas entidades denominadas, por qualificação cedida pelo 

Estado, como Organizações Sociais. Essas entidades podem executar atividades que o 

governo não tem potencial de desenvolver, atividades direcionadas ao ensino, pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, a cultura 

e a saúde.  

Foi observada nas informações divulgadas pelas entidades no período de 2016 e 2017, 

a aplicação da ITG 2002, a análise comprova que todas as entidades observadas aplicam a 

norma em suas demonstrações, mas levam em consideração o que o Contrato de Gestão exige. 

A segregação das contas consiste em uso dos recursos com restrição e sem restrição, quando 

se fala em restrição, os recursos deverão ser destinados a um projeto específico, objeto do 

contrato, ou, os recursos recebidos de terceiros poderão ser utilizados em vários projetos, sem 

uma destinação exclusiva. 

Para o Terceiro Setor funcionar e a população colher os frutos do trabalho dessas 

entidades, é necessário clareza nas informações divulgadas. O uso da Contabilidade por 

Fundos e a aplicação das Normas Técnicas, dão confiabilidade para o investidor e para o 

Estado, que resulta na continuidade das entidades do Terceiro Setor. 

O estudo deste assunto é bastante promissor no Brasil, desde a publicação do Plano 

Diretor de Reforma do Estado, as entidades sem fins lucrativos ganharão maior visibilidade, 

em suas ações, e em suas divulgações, e atraem cada vez mais recursos do setor privado.  

Quanto mais investimentos no Terceiro Setor, por ambas as partes, um Estado melhor 

e mais igualitário terá a população. No caso discutido neste trabalho é visível a importância 

do estudo das Ciências Contábeis para melhorar a decisão dos fomentadores. 
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