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SICAP 2018

O SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de 
Contas é o instrumento de coleta de dados e 

informações, utilizado pelos Ministérios 
Públicos estaduais, em parceria com a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –
Fipe, no velamento das organizações da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, de 

natureza jurídica fundacional e de entidades 
de interesse social.
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Site: www.fundata.org.br/sicap/

http://www.fundata.org.br/sicap/
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Ao abrir o sistema devemos escolher o Estado 
da Instituição 
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AQUI TEMOS A OPÇÃO DE INICIAR 
UMA NOVA PRESTAÇÃO
OU RECUPERAR OS DADOS DO ANO 
ANTERIOR
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INICIANDO UMA NOVA 
PRESTAÇÃO
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DADOS CADASTRAIS

Nesta ficha, são solicitadas informações gerais a respeito da classificação
jurídica da Organização, a localização da matriz e outras informações que
permitam a sua identificação e localização.

UTILIZAREMOS COMO BASE :

• ESTATUTO SOCIAL;

• CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA  - CNPJ 

NATUREZA JURÍDICA

• DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO
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Inserir o CNPJ deste endereço e não o da 
sede/matriz.

Esta ficha será utilizada no 
caso da Organização ser uma 
filial, dependência ou 
escritório de representação, 
atuante no Estado da 
prestação de contas, cuja 
matriz esteja situada em outro 
Estado. 
Preencher os campos desta 
ficha com as informações 
relativas à localização da filial 
atuante no Estado da 
prestação de contas e não 
com os dados de localização 
da matriz 
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Podem ser informados quantos 
endereços forem necessários, 
utilizando, para isso, o botão 
«Novo Registro»

Atenção:  Caso a Fundação possua filiais, cuja a 
Natureza Jurídica ou Atividade Econômica Principal 
e/ou Secundária sejam diferentes da matriz. Deve 
informar essa situação na ficha “Observações, 
comentários ou explicações” da pasta “Preenchimento 
do SICAP” na parte final do programa. 
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INSTITUIÇÃO

De acordo com a seleção efetuada na ficha
Cadastro quanto à Classificação da Organização,
será aberta a ficha correspondente aos dados
solicitados – Fundação ou Associação e
Organizações Religiosas.

Os dados a serem informados nesta ficha referem-
se à constituição da Organização que está
prestando contas. Englobando, desde a forma de
sua constituição até a descrição de alguns
documentos legais utilizados em sua constituição.
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Informar a data da efetiva 
integralização da Dotação Inicial 
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FICHA IDENTIFICAÇÃO

• Os códigos CNAE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas) selecionados para um 
estabelecimento produtivo (matriz ou filial) no 
CNPJ devem refletir somente as atividades que 
efetivamente serão exercidas neste 
estabelecimento e estarem compatíveis com o 
Objeto Social constante do respectivo ato 
registrado no Órgão de Registro
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GESTÃO

• PREENCHIMENTO COM BASE 

ESTATUTO SOCIAL

REGIMENTO INTERNO
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VERIFICAR A 
VIGENCIA DO 
MANDATO,  
SOMENTE DEVE 
CONTER OS 
INTEGRANTES 
VIGENTES NO ANO 
BASE DE 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
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FICHA DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS E 
OUTROS

PREENCHIMENTO COM BASE :

 Nas Demonstrações Contábeis do ano-base de que se está prestando contas ao
Ministério Público. (Balanço, DRE, DMPS, Fluxo de caixa , balancete )

 Notas explicativas
 Pareceres

Observações:

• O programa gera, automaticamente, o valor das contas totalizadoras de cada ficha,
a partir dos dados informados nas demais contas integrantes de uma conta
totalizadora. Normalmente, as contas totalizadoras aparecem em negrito. Por
exemplo: a conta Disponível – disponibilidades, do Ativo é uma conta totalizadora.
Portanto, o programa SICAP não aceita a digitação de números nestas contas
totalizadoras.

• Todos os valores a serem digitados, em cada uma das contas, devem ser inseridos
com centavos.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATIVO
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação  

Disponível – disponibilidades 

Caixa e fundo fixo de caixa – 
crédito rotativo  

São os recursos financeiros que se encontram 
à disposição imediata da Instituição, 
compreendendo os meios de pagamento em 
moeda e em outras espécies. 

Bancos conta movimento - livre São os recursos financeiros que se encontram 
à disposição imediata da Instituição, os 
depósitos bancários à vista. A conta "bancos 
conta movimento" com saldo credor representa 
obrigação para a Instituição. Portanto deve ser 
classificada no passivo circulante. 

Aplicações financeiras de liquidez 
imediata 

Recursos, da Instituição, aplicados no mercado 
financeiro e os títulos de liquidez imediata. 

Outras disponibilidades Outros recursos da instituição não 
classificados nas contas anteriores. 

Disponível no exterior São os recursos financeiros que se encontram 
à disposição imediata da Instituição como 
depósitos bancários à vista ou aplicados no 
mercado financeiro, em contas em nome da 
Instituição no exterior. 

Contas Vinculadas 

Bancos conta vinculada Depósitos vinculados para liquidação de 
contratos de câmbio ou importações; 
empréstimos; substituição ou reposição de 
garantias de empréstimos ou com restrição de 
movimentação por força de cláusula contratual. 

Aplicações financeiras - contas 
vinculadas ou com restrição 

Aplicações financeiras vinculadas. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação  

Convênios, contratos de gestão, termos de parceria 

Bancos conta movimento – 
convênios, contratos de gestão, 
termos de parceria 

Saldo dos convênios contratos de gestão, 
termos de parceria firmados com órgãos 
governamentais cujos recursos devem, se não 
utilizados, serem devolvidos a esses órgãos. 

 

Aplicações financeiras – convênios, 
contratos de gestão, termos de 
parceria 

Recursos provenientes de convênios públicos 
contratos de gestão, termos de parceria 
aplicados no mercado financeiro. 

Outras de convênios, contratos de 
gestão, termos de parceria 

Outros valores não classificados nas contas 
acima. 

Recursos de Leis de Incentivo Fiscal 

Banco conta movimento - recursos 
de leis de incentivo - livr 

Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal 
em contas correntes 

Aplicações financeiras - recursos de 
leis de incentivo 

Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal 
em contas de aplicação financeira 

Conta bancária bloqueada - Conta 
Captação 

Recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal 
em contas bloqueadas 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação  

Contas a receber de terceiros 

Contas a receber de Clientes Valores a receber decorrentes de vendas de 
mercadorias e/ou serviços a clientes pessoas 
jurídicas. 

Aplicações Financeiras a Prazo - 
recursos livres 

Aplicações financeiras de curto prazo – com 
vencimento acima de 3 meses e inferior a 12 
meses 

Duplicatas e cheques a receber Valores a receber por vendas e outras 
transações com não clientes. 

(-) Duplicatas e Títulos 
Descontados 

Valores referentes a duplicatas a receber e 
descontadas em agentes financeiros. 

Cartão de Crédito a Receber  Valores a receber por vendas e outras 
transações com não clientes 

Contas a receber de empresas 
associadas 

Valores a receber relativos a transações 
operacionais entre empresas controladas, 
coligadas e associadas. 
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CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis Orientação  

Contas a receber de terceiros 

Contribuições a receber de 
mantenedoras e associados 

Valores a receber relativos a contribuições 
regulares de entidades mantenedoras e 
associados. 

A receber SUS – Sistema Único de 
Saúde 

Repasses para custeio com atividades de 
saúde não recebidos do sistema SUS. 

Contas a receber – convênios de 
saúde Privados 

Valores a receber provenientes de convênios 
de saúde. 

Contas a receber – pacientes 
particulares 

Valores a receber provenientes de pacientes 
particulares. 

Subvenções Sociais a receber Valores a receber referentes a subvenções 
sociais. 

Mensalidades a receber Valores a receber relativos a contribuições 
regulares para fins de manutenção de 
atividades e/ou projetos específicos e de 
cursos regulares. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação  

Contas a receber de terceiros 

Bolsas de Estudo a receber - 
Circulante 

Valores referentes a programas de bolsas de 
estudo concedidas e respectivos reembolsos a 
receber e valores referentes a bolsas de 
estudo de terceiros. 

Créditos educativos a receber - 
Circulante 

São os créditos que têm por origem o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior - FIES, que foi instituído pela Medida 
Provisória Nº 1.827/99, em 27 de maio de 
1999, e regulamentado pela Portaria MEC Nº 
860, da mesma data, em substituição ao 
Programa de Crédito Educativo. 
Também são os créditos oriundos de apoio 
econômico-financeiro para a realização de 
estudos universitários, matrícula e material 
escolar, com reembolsos programados.  

Empréstimo para fins educacionais ao aluno da 
própria Instituição, selecionado através de 
critérios sócio-econômicos e rendimento 
acadêmico. 

Créditos em circulação Valores a receber sem, ainda, especificação da 
conta contábil ou registro específico. 

Outras contas a receber de 
terceiros 

Valores a receber relativos a outras transações 
inerentes às atividades operacionais não 
classificadas nas contas acima. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação  

Adiantamentos a empregados 

Adiantamentos a empregados Adiantamentos diversos a empregados que não 
sejam referentes a salários. 

Adiantamentos de salários Saldo dos adiantamentos de salários concedidos a 
empregados 

Outros adiantamentos a empregados Outros adiantamentos a empregados não 
classificados nos itens anteriores. 

Outros Créditos 

Adiantamentos a fornecedores Saldo dos adiantamentos concedidos a 
prestadores de serviços ou fornecedores, 
conforme sua natureza. 

Adiantamentos para despesas Adiantamento para custeio de despesas 
específicas com futura prestação de contas. 

Depósitos em caução CP Valores referentes a depósitos em caução 
efetuados e a receber no curto prazo. 

Valores pendentes de prestação de contas Valores adiantados, sob qualquer forma, e que 
estão pendentes da prestação de contas destes 
valores. 

Outros adiantamentos Valores que não se incluem nos itens anteriores, 
mas que se caracterizam como adiantamentos. 

Devedores diversos Valores em poder de colaboradores para fins 
diversos e outros devedores. 

Títulos a receber Títulos diversos não recebidos. 

Valores a recuperar Valores diversos a recuperar. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação 

Créditos tributários a serem compensados 
ou ressarcidos 

Valores referentes a créditos tributários, 
ajuizados ou não. Ver a conta Outras Provisões 
de Créditos. 

Permutas firmadas a receber Valores referentes a contratos firmados de 
permutas com terceiros. Esta conta deve estar 
permanentemente conciliada. 

Direitos autorais a receber Valores referentes a direitos autorais que a 
Instituição seja detentora, a receber. Esta conta 
deve estar permanentemente conciliada. 

Outros créditos a receber Outros créditos não-classificáveis nas contas 
anteriores. 

Provisão para devedores duvidosos 

(-) Provisão para devedores duvidosos Valor que cobre a expectativa de perdas 
(provisão)  de contas a receber de clientes. 

(-) Outras provisões de créditos Valor que cobre a expectativa de perdas 
(provisão)  de outros créditos, títulos, direitos e 
contas a receber. 

Estoques 

Almoxarifado e estoques de material de 
consumo 

Valor correspondente a almoxarifado e materiais 
de consumo relacionados às atividades da 
Instituição. 

Matéria-prima, produtos em elaboração e 
acabados 

Valores referentes às existências de matérias-
primas, produtos em elaboração e produtos 
acabados, relacionados às atividades-fim da 
Instituição. 

Estoques depositados em terceiros Valores referentes a estoques, materiais, 
produtos acabados etc. da Instituição, 
depositados em terceiros. Incluem os estoques 
cedidos em comodato, isto é, o empréstimo 
gratuito ou alocação de produtos, de forma usual 
e necessária às atividades da Instituição. 
Caracterizam tais comodatos como prática 
habitual da atividade o fato destes produtos 
cedidos nestes empréstimos levarem o nome do 
comodante ou a marca de seus de seus 
produtos, para venda ou difusão junto aos 
consumidores. Esta conta deve estar 
permanentemente conciliada e os estoques 
controlados, inclusive, fisicamente. 

Mercadoria para venda Valores referentes a estoque de mercadoria para 
venda 
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CONTAS DE ATIVO

Contas Contábeis Orientação 

Despesas pagas antecipadamente 

Despesas pagas antecipadamente Neste campo devem constar as assinaturas de 
jornais e revistas, aquisição de vales-transporte 
para posterior distribuição aos empregados e 
outros custos e despesas pagos 
antecipadamente, de forma a obedecer ao 
regime de competência. Isto é, a apropriação 
das despesas deve ser feita levando-se em 
consideração os resultados do período a que 
corresponderem e não ao período em que foram 
pagas. 

Importações em andamento Valores referentes a adiantamento efetuados 
para a importação de bens ou serviços e não 
concluídos. 

Seguros contratados Neste campo devem constar os prêmios de 
seguros,  de forma a obedecer ao regime de 
competência. Isto é, a apropriação das despesas 
deve ser feita levando-se em consideração os 
resultados do período a que corresponderem e 
não ao período em que foram pagas. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação 

Investimentos temporários 

Aplicações temporárias em ouro Valores referentes a aplicações temporárias em 
ouro. 

Aplicações em ações, títulos e valores 
mobiliários 

Valores referentes a aplicações em ações, títulos 
e valores mobiliários no mercado de capitais ou 
em Bolsas de Valores e de Mercadorias e 
Futuros.  

(-) Provisão para redução ao valor de 
mercado ou perdas 

Valor da provisão constituída para perda de 
investimentos ou ajuste a preço de mercado dos 
investimentos realizados no mercado financeiro 
e de capitais. 

Outros investimentos temporários Valores referentes a outros investimentos 
temporários e não classificados nas contas 
acima. 

Valores pendentes a curto prazo 

Outros valores pendentes Outros valores do Ativo Circulante e pendentes 
de acertos ou classificação, a curto prazo. 

Outras do Ativo Circulante 

Outros valores e bens São os não relacionados às atividades-fim da 
Instituição. 

(-) Contas retificadoras a curto prazo Valores referentes a contas retificadoras a curto 
prazo. 

Outros Ativos Circulantes Ativos circulantes não-classificáveis nas contas 
anteriores. 

Contas Devedoras do Passivo Circulante Contas Devedoras do Passivo Circulante 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação 

Ativo Realizável a Longo Prazo 

Subvenções Saldo de valores a receber relativos a subvenções 
municipais, estaduais e federais com vencimentos 
após o exercício seguinte à data do balanço. 

Empréstimos e depósitos compulsórios Empréstimos e depósitos compulsórios, tais como, 
Eletrobrás/Telebrás, efetuados pela Instituição e 
passíveis de restituição pelo governo. 

Aplicações financeiras – Recursos Livres 
sem restrição 

Valores referentes a aplicações com vencimentos 
acima de 12 meses  

Depósitos judiciais Depósitos efetuados pela Instituição em juízo. 

Bolsas de Estudo e créditos educativos a 
receber 

Valor referente a programas de bolsas de estudo 
realizáveis a longo prazo. Ver Créditos Educativos 
no Ativo Circulante. 

Fundo de empréstimos Longo Prazo Valor referente a fundo de empréstimos a 
empregados ou programas de concessão de 
empréstimos a receber a longo prazo. 

Depósitos em cauções Longo Prazo Valores referentes a depósitos em caução 
efetuados e a receber no longo prazo. 

Recursos vinculados ou com restrição Recursos vinculados a longo prazo. 

Convênios – público, Contrato de gestão, 
Termo de parceria e Recursos de Leis de 
Incentivo Fiscal 

Saldo de valores a receber vencimentos após o 
exercício seguinte à data do balanço. 

Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo Outros valores a receber não classificados em 
contas anteriores cujos vencimentos ocorrerão 
após o exercício seguinte à data do balanço. 
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CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação 

Investimentos 

Investimentos Participações permanentes em outras sociedades e 
direitos de qualquer natureza não classificáveis no 
ativo circulante e no realizável em longo prazo e que 
não se destinam à manutenção da atividade da 
entidade. 

Imobilizado 

Imobilizado Bens e direitos destinados à manutenção das 
atividades da entidade ou exercidos com essa 
finalidade inclusive os de propriedade industrial ou 
comercial. 

Imobilizado em andamento Registra-se na imobilização em andamento  todos 
os gastos relativos à obra (materiais, mão-de-obra e 
respectivos encargos sociais etc) 

Correção Monetária Resulta da desvalorização monetária de acordo com 
índices oficiais da moeda nacional (BTN, UFIR etc.). 

(-) Depreciação Valores relativos à depreciação ou exaustão das 
contas do Ativo Imobilizado. O valor aqui lançado irá, 
automaticamente, para a ficha Composição e 
Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu 
preenchimento. 

(-) Amortização Valores relativos à amortização das contas do Ativo 
Imobilizado. O valor aqui lançado irá, 
automaticamente, para a ficha Composição e 
Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu 
preenchimento. 

(-) Provisão para perdas permanentes Valores referentes à constituição de provisão para 
perdas do Ativo Imobilizado. O valor aqui lançado irá, 
automaticamente, para a ficha Composição e 
Variações do Ativo Imobilizado, aguardando o seu 
preenchimento. 

Outros imobilizados Ativos permanentes não-classificáveis nas contas 
anteriores. 

 



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

CONTAS DE ATIVO
Contas Contábeis Orientação 

Ativo Intangível 

Ativo Intangível Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem 
substância física. 

(-) Amortização do ativo intangível Valores relativos à amortização das contas do Ativo Intangível. O 
valor aqui lançado irá, automaticamente, para a ficha 
Composição e Variações do Ativo Intangível, aguardando o seu 
preenchimento. 

Contas Contábeis Orientação 

Contas Devedoras do Passivo Não Circulante 

Outras contas devedoras do Passivo Não – 
Circulante 

Outras contas devedoras do Passivo Não – Circulante 

Contas Devedoras do Patrimônio Líquido 

Outras contas devedoras do Patrimônio 
Líquido 

Outras contas devedoras do Patrimônio Líquido 

Compensação ativa 

Outras compensações ativas 

Obs. Esta conta não é somada para cálculo 
do valor total do Ativo. 

Valores referentes a contas extrapatrimoniais ou de 
compensação, auxiliares no controle e registro de dados para 
elaboração de notas explicativas ou para registrar e controlar 
fatores que poderão afetar o patrimônio da Instituição de forma 
ativa. 
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Passivo Circulante 

Fornecedores Valores a pagar a fornecedores de matérias-primas, 
mercadorias ou outros materiais. 

Prestadores de Serviços Contas a pagar a prestadores de serviços relativas às 
atividades da Instituição. 

Convênios Privados firmados Valores a pagar provenientes de convênios de saúde ou 
outros convênios privados. 

Aluguéis a pagar Valores de aluguéis contratados a pagar. 

Adiantamento de clientes Valores recebidos antecipadamente para entrega futura 
de bens e/ou serviços. 

Empréstimos e financiamentos – 
coligadas e controladas 

Saldo de todos os financiamentos e empréstimos 
contraídos com Instituições coligadas ou controladas. 

são coligadas as sociedades quando uma participa, com 
dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-
la. 

Considera-se controlada a sociedade na qual a 
controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores. 

Créditos rotativos Créditos rotativos a pagar 
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Empréstimos e Financiamentos a pagar 
CP 

Saldo de todos os financiamentos e empréstimos 
contraídos com bancos e terceiros, tal como o desconto 
de notas promissórias, empréstimos garantidos por 
caução de títulos a receber ou estoques e outros. 

Obrigações trabalhistas Salários, ordenados, provisão para férias a pagar, 
comissões a pagar e outras formas de remuneração a 
empregados. 

Sentenças judiciais trabalhistas a pagar Valor das ações trabalhistas processadas e transitadas 
em julgado. 

Créditos consignado vinculado á folha de 
pagamentos 

Créditos consignados de colaboradores vinculados a olha 
de pagmento. 

Obrigações sociais Encargos sociais a pagar, FGTS a recolher e outros 
encargos sociais.  

Obrigações sociais ref. a projetos com 
recursos públicos 

Encargos sociais a pagar, FGTS a recolher e outros 
encargos sociais, referente aos projetos com recursos 
públicos. 

Obrigações fiscais/tributárias sobre 
Receita Própria 

Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público 
sobre a receita própria. 

Obrigações fiscais/tributárias - Terceiros Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público 
(ICMS a recolher, IPI a recolher,  IOF, ISS a recolher, PIS 
a recolher, retenções de impostos a recolher, outros 
impostos e taxas a recolher). 

Obrigações fiscais/tributárias - Renúncia 
Fiscal – Projetos – Projetos c/ recursos 
públicos 

Impostos, contribuições e taxas devidas ao poder público, 
referente a Renúncia Fiscal – Projetos – Projetos c/ 
recursos públicos 
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Convênios Públicos Saldo de convênios públicos em andamento até a data do 
balanço. 

(-) Recursos de Convênios - públicos - 
utilizados 

Realização dos recursos de convênios – públicos 
utilizados 

Convênio SUS Saldo de convênios em andamento até a data do balanço. 

Adiantamentos de projetos Valores devidos por adiantamento de projetos. 

Contrato de gestão - públicos Saldo de contrato de gestão em andamento até a data do 
balanço. 

(-) Recursos de Contratos de Gestão - 
públicos - utilizados 

Realização dos recursos de contrato de gestão utilizados 

Termo de parceria - públicos Saldo de termo de parceria – públicos em andamento até 
a data do balanço. 

(-) Recursos de Termos de Parceria - 
públicos – utilizados 

Realização dos recursos de termos de parcerias utilizados 

Subvenções públicas Saldo de subvenções públicas em andamento até a data 
do balanço. 

(-) Recursos de Subvenções públicas - 
utilizados 

Realização dos recursos de convênios – públicos – 
utilizados 

Recursos de Leis de Incentivo Fiscal Conta de controle dos recursos obtidos através das leis 
de incentivo fiscal como as leis de incentivo à cultura. 

(-) Recursos de Leis de Incentivo Fiscal 
utilizados 

Conta de controle dos recursos obtidos através das leis 
de incentivo fiscal como as leis de incentivo à cultura. 

Termo de fomento e /ou colaboração - Lei 
13.019/2014 

Saldo de termo de parceria – públicos em andamento até 
a data do balanço. 

(-) Recursos de termos de fomento e/ou 
colab. utilizados 

Realização dos recursos de termo de fomento e/ou colab. 
utilizados 
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Permutas firmadas a pagar Valores referentes a contratos firmados de permutas com 
terceiros. Esta conta deve estar permanentemente 
conciliada. 

Direitos autorais a pagar Valores referentes a direitos autorais devidos pela 
Instituição. Esta conta deve estar permanentemente 
conciliada. 

Provisão para IRenda e CSLL Valores constituídos referentes à provisão para imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. 

Sentenças judiciais a pagar – exceto 
trabalhista 

Valor das ações judiciais processadas e transitadas em 
julgado. 

Provisões Cíveis Valores referente a provisões de processos cíveis. 

Provisão para valores não  aprovados de 
prestação de contas 

Valores referente a glosas nas prestações de contas 
(despesas não aprovadas). 

Provisões tributárias de curto prazo Valores referente a provisões de processos tributários. 

Provisões trabalhistas de curto prazo Valores referente a provisões de processos trabalhistas. 

Outros Passivos Circulantes Passivos circulantes não-classificáveis nas contas 
anteriores. 

Contas Credoras do Ativo Circulante  

Outras contas credoras do Ativo 
Circulante 

Contas credoras do Ativo Circulante 
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Receita Diferida  

Receita Diferida Receitas já recebidas que efetivamente devem ser 
reconhecidas em exercícios futuros. 

(-) Custo diferido Custos e despesas correspondentes, incorridas ou a 
incorrer. 

Patrimônio Social Líquido 

Patrimônio Social (Fundo Patrimonial) Valor investido pelos instituidores para a criação da 
entidade e para o exercício das atividades fins previstas 
no estatuto/contrato social acrescido das reservas e 
resultados de exercícios já decorridos, incorporados a 
esta conta por decisão de seus órgãos deliberativos. 

Reservas constituídas São os valores decorrentes de retenções de superávits, 
de reavaliação de ativos e de outras circunstâncias. 

Reservas de reavaliação Reservas constituídas referentes à reavaliação de Ativos. 

Doações Patrimoniais Doações patrimoniais recebidas e incorporadas no 
Patrimônio da Instituição. 

Reservas de doações para investimento As doações e contribuições para custeio são 
contabilizadas em conta de receita. As doações e 
subvenções patrimoniais são contabilizadas no patrimônio 
social. 

As doações financeiras para custeio devem ser 
contabilizadas em contas específicas de receita. As 
doações para investimentos e imobilizações, que são 
consideradas patrimoniais, inclusive as arrecadadas na 
constituição da entidade, devem ser contabilizadas no 
Patrimônio Líquido ou Social, conforme seja o caso 
específico da pessoa jurídica beneficiária da 
transferência.    
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Auxílios ou contribuições para despesas 
de capital 

Os auxílios ou contribuições para despesas de capital 
devem ser contabilizados diretamente em conta 
específica de Reserva de Capital, no Patrimônio Líquido. 
De igual modo, os auxílios ou contribuições devem ser 
contabilizados em conta específica, designativa da 
operação, no Patrimônio Social das entidades. 

Fundo de capital (endowment) Fundos destinados para manutenção sustentável das 
atividades de interesse social da instituição  

Superávits / Déficits acumulados São os superávits retidos ou ainda não destinados, de 
exercícios anteriores, e os déficits ainda não 
compensados, estes apresentados como parcela redutora 
do Patrimônio Social Líquido.  

Superávits / Déficits do exercício É o superávit ou déficit resultante das operações do 
exercício (dentro do ano-calendário ou ano-base da 
prestação de contas). 

Outras Contas do Patrimônio Social Outras contas de patrimônio social líquido não-
classificáveis nas contas anteriores. 

Compensação passiva 

Outras compensações passivas 

Obs. Esta conta não é somada para 
cálculo do valor total do Passivo. 

Valores referentes a contas extrapatrimoniais ou de 
compensação, auxiliares no controle e registro de dados 
para elaboração de notas explicativas ou para registrar e 
controlar fatores que poderão afetar o patrimônio da 
Instituição de forma passiva. 

 



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – RECEITAS
Contas Contábeis Orientação 

Receitas Operacionais 

Receitas das Atividades 

Pesquisas e Consultoria Remuneração por serviços prestados no âmbito 
de pesquisas e consultorias.  

Horas Técnicas Remuneração por serviços técnicos prestados em 
pesquisas e consultoria quantificada em horas. 

Capacitação e assessoria Remuneração por serviços prestados para 
capacitação e assessoria. 

Administração e gerenciamento de 
projetos 

Taxas para administração e gerenciamento de 
projetos. 

De desenvolvimento de projetos Valores recebidos por desenvolvimento de 
projetos. 

De contratos com setor público Valores recebidos de contratos firmados com o 
setor público que não se enquadrem em outros 
itens. 

Taxa de administração de 
convênios/contratos - setor público 

Ver: Recursos provenientes de convênios 
públicos, abaixo. 

Taxas para administração de convênios e/ou 
contratos com setor público não classificados na 
conta anterior. 

Recursos provenientes de subvenções 
públicas 

Recursos provenientes de subvenções públicas. 
Subvenção social - transferência que independe 
de lei específica, a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir 
despesas de custeio.  
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Recursos provenientes de contribuições 
públicas 

Recursos provenientes de contribuições públicas. 

Contribuições são as transferências derivadas da 
lei orçamentária, concedidas por entes 
governamentais a autarquias, fundações e a 
entidades sem fins lucrativos, destinadas à 
aplicação em custeio e manutenção destas, sem 
contrapartida direta do beneficiário dos recursos 
em bens e serviços, ou determinadas por lei 
especial anterior, para o atendimento de 
investimentos ou inversões financeiras.  

Recursos provenientes de convênios 
públicos 

Recursos provenientes de convênios públicos, 
não classificados como taxa de administração (se 
houver). 

Com regra geral, em convênios públicos não há a 
previsão de taxas de administração. 

Recursos provenientes de auxílios 
públicos 

Recursos provenientes de auxílios públicos. 
Auxílio - transferência de capital derivada da lei 
orçamentária que se destina a atender a ônus ou 
encargo assumido pela União e somente será 
concedida a entidade sem finalidade lucrativa. 
Contribuição - transferência corrente ou de capital 
concedida em virtude de lei, destinada a pessoas 
de direito público ou privado sem finalidade 
lucrativa e sem exigência de contraprestação 
direta em bens ou serviços. 

Recursos provenientes de contrato de 
gestão 

Recursos provenientes de contrato de gestão 

Recursos provenientes de termos de 
parceria 

Recursos provenientes de termo de parceria 
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Doações e contribuições para custeio Recursos obtidas a título de doações e 
contribuições para custeio da Instituição.   

Recursos provenientes de termos de 
fomento e/ou colaboração 

Recursos provenientes de termos de fomento 

Recursos provenientes de leis de 
incentivos fiscais 

Recursos provenientes de lei de incentivo fiscais 

Receitas de convênios de saúde públicos Receitas de convenio público 

Receitas de convênios de saúde privados Receitas provenientes de convênios privados da 
área de saúde. 

Serviços médicos, odontológicos e 
hospitalares.  

Remuneração por serviços médicos, 
odontológicos, hospitalares e afins. 

Serviços ambulatoriais e de diagnóstico Remuneração por serviços ambulatoriais, de 
diagnósticos e afins. 

Receitas originadas do SUS - Sistema 
Único de Saúde 

Repasses provenientes do SUS – Sistema Único 
de Saúde. 

Outras receitas de prestação de serviços Outras receitas por prestação de serviços, não 
classificadas em outras contas. 

Receitas de venda de bens e 
mercadorias 

Receitas oriundas das vendas de bens e 
mercadorias não classificadas nos outros itens. 

Venda e assinatura de publicações (livro, 
revista, boletim etc.) 

Receitas por venda de assinaturas, de 
publicações ou venda de livros, revistas, boletins 
etc. editados pela Instituição. 

Cursos e treinamentos Receitas provenientes de cursos e treinamentos 
“abertos” ao público ou “fechados” para empresas 
ou grupos. 
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Inscrições/mensalidades de 
cursos/vestibulares 

 

Receitas provenientes de taxas de inscrição, 
matrículas, mensalidades etc., de cursos, 
seminários, realizados pela Instituição a terceiros: 
pessoas físicas ou jurídicas. 

Taxas de matricula, mensalidades e 
contribuições 

Recebimentos a título de taxas, mensalidades, 
anuidades, contribuições etc. para manutenção 
e/ou custeio da Instituição. 

Taxas de adesão a clubes e entidades 
sociais 

Recebimento referente de entidades sociais e 
clubes 

Venda de ingressos em eventos Vendas de ingressas para eventos da entidade 

Eventos realizados Receitas provenientes de eventos (simpósios, 
congressos, seminários, exposições, feiras etc.) 
realizados. 

Taxas de licenciamentos e royalties Proveniente de licenciamentos e royalties 

Recuperações diversas Recuperações de despesas em geral. 

Receitas provenientes de transação de 
permuta 

Receitas provenientes de transação de permuta 

Contribuição de empresas mantenedoras 
ou associadas 

Valores recebidos como repasses ou 
contribuições de empresas mantenedoras ou 
associadas para manutenção, custeio ou 
reembolso de despesas. 

Doações e patrocínios recebidos em 
dinheiro 

Doações e patrocínios recebidos em dinheiro 
como, por exemplo, dízimos. 
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Deduções das receitas 

(-) Restituições de mensalidades e 
inscrições 

Valores devolvidos a título de restituição de 
mensalidades e inscrições 

(-) Descontos comerciais concedidos Valores referentes a descontos comerciais 
concedidos sobre suas receitas 

(-) Bolsas de estudo concedidas Valores referentes a valoração de deduções 
oriundas de bolsas de estudo concedidas 

(-) PIS sobre receitas Valores referentes à incidência de PIS sobre as 
receitas 

(-) Cofins sobre receitas Valores referentes à incidência de COFINS sobre 
as receitas 

(-) ICMS sobre vendas Valores referentes à incidência de ICMS sobre as 
receitas 

(-) ISS sobre serviços Valores referentes à incidência de ISS sobre as 
receitas 

(-) Vendas Canceladas Valores relativos à venda de mercadorias 
canceladas no exercício. 

(-) Deduções das receitas operacionais Outros deduções das receitas operacionais. 

(-) Outras deduções Outras deduções não classificadas nas contas 
anteriores. 
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Receita de Projetos e programas  

Programas e atividades educacionais Provenientes de serviços educacionais prestados 
gratuitos  

Programas e atividades de assistência à 
saúde 

Provenientes de serviços de saúde prestados 
gratuitos 

Programas e atividades de assistência 
social de atendimento 

Provenientes de atendimentos gratuitos de 
assistência social 

Programas e atividades de assistência 
social de assessoramento 

Provenientes de atendimentos gratuitos de 
assessoramento 

Programas e ativ. de assist. social na 
defesa e gar.de direito 

Provenientes de atendimentos gratuitos de 
assistência social em defesa e garantia de direito 

Outros programas e atividades não 
classificadas anteriormente 

Outros atendimentos gratuitos não classificados 
anteriormente 

Outras Receitas Operacionais 

Resultado positivo em participações 
societárias 

Resultado positivo em participações societárias 
que a Instituição detenha como parte de suas 
atividades sociais e que não sejam de 
investimentos temporários (ver despesa). 

Dividendos e rendimentos de outros 
investimentos 

Dividendos e rendimentos recebidos de 
investimentos que a Instituição detenha como 
parte de suas atividades sociais. 

Amortização de deságio de investimentos Amortização de deságio de investimentos que a 
Instituição detenha como parte de suas atividades 
sociais. 

Reversão de provisões Reversão de provisões efetuadas referentes às 
atividades sociais. 

Recuperação de créditos, despesas ou 
custos 

Recuperação de créditos, despesas ou custos 
das atividades sociais. 

Outras receitas operacionais Outras receitas operacionais não classificadas 
nos itens anteriores. 
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Receitas Financeiras e Patrimoniais 

Descontos obtidos Total dos descontos obtidos. 

Rendimentos de Títulos e Aplicações no 
Mercado Financeiro – Renda Fixa 

Total dos rendimentos resultantes das aplicações 
financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, 
no mercado de Renda Fixa. 

Rendimentos de Títulos e Aplicações no 
Mercado Financeiro – Renda Variável 

Total dos rendimentos resultantes das aplicações 
financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, 
no mercado de Renda Variável. Por exemplo: 
ações, fundos de renda variável. 

Rendimentos de Títulos e Aplicações no 
Mercado Financeiro 

Total dos rendimentos resultantes das aplicações 
financeiras de capital próprio (CP) da Instituição, 
no mercado financeiro. 

(-) Impostos sobre aplicações financeiras Valor referente aos impostos e tributos lançados 
sobre as aplicações financeiras da Instituição. 

Renda de aluguéis e arrendamentos Receitas provenientes de aluguéis e 
arrendamentos de móveis e imóveis próprios. 

Variações cambiais ativas Efeitos das flutuações cambiais sobre vendas de 
mercadorias, serviços e outros títulos ao mercado 
externo. 

Outras Receitas Financeiras Outras receitas financeiras não-classificáveis nas 
contas anteriores. 

Outras Receitas 

Venda de Ativo Permanente Contabilização dos ganhos de capital relativos a 
operações de alienação de bens do ativo 
permanente. 

(-) Custo do ativo permanente vendido Custos referentes aos ativos vendidos 

Doações recebidas em bens ou 
mercadorias 

Valores recebidos a título de doações em bens e 
mercadorias. 

Outras receitas ou recursos Receitas não-classificáveis nas contas acima. 
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Despesas com Pessoal 

Salários e Ordenados de Empregados, 
Triênios, Horas Extras 

Total da despesa com salários, ordenados e 
outros rendimentos dos empregados da 
Instituição. 

Remuneração dos dirigentes Total da despesa com salários, ordenados, pró-
labore outros rendimentos e proventos dos 
dirigentes da Instituição. 

Aviso prévio, indenizações e férias 
indenizadas. 

Total das despesas com aviso prévio, 
indenizações e férias indenizadas pagas aos 
empregados. 

Décimo terceiro salário Total da despesa com décimo terceiro salário 
dos empregados e provisão. 

Férias e Abono de Férias Total de despesa com férias e abonos de férias 
dos empregados. 

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço 

Total de despesa com o FGTS sobre as 
remunerações dos empregados. 

I.N.S.S. – empregados Total de despesa com o recolhimento ao INSS 
referente à cota patronal de sua folha de 
pagamentos dos empregados da Instituição. 

P.I.S. sobre folha de pagamento Total de despesa com recolhimento do PIS sobre 
a folha de pagamento dos empregados da 
Instituição. 

Encargos Sociais com dirigentes Total de despesa com encargos sociais havidos 
com pagamentos a dirigentes da Instituição. 

Outros Encargos Sociais Compulsórios Total de despesa com encargos sociais que não 
se enquadrem nas contas anteriores (FGTS, PIS 
etc.). 

 



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DESPESAS
Contas Contábeis Orientação 

Ajuda de custo a funcionários Total de despesas com ajuda de custo a 
funcionários. 

Vale-transporte Total de despesa paga em vale-transporte 
menos valor reembolsado. 

Alimentação e Programa de Alimentação Benefícios pagos relacionados à alimentação 
dos empregados tal como vale-refeição e vale-
alimentação ou refeitórios, menos valor 
reembolsado. 

Saúde, Assistência Médica e 
Odontológica.  

Total de despesas incorridas com saúde dos 
empregados, menos valor reembolsado. 

Educação e Bolsas de Estudo a 
empregados 

Total de despesas incorridas com educação e 
bolsa de estudos dos empregados, menos valor 
reembolsado. 

Treinamento e cursos a empregados Total de despesas com treinamento e cursos 
patrocinados pela Instituição a seus 
empregados, menos valor reembolsado. 

Creche e Auxílio Creche Total de despesas realizadas com creche ou 
auxílio-creche havidas pela Instituição. 

Outros Benefícios Total gasto em outras despesas com benefícios 
aos empregados, que não se enquadram nos 
itens acima, menos valor reembolsado. 

Outras Despesas com Pessoal Total gasto em outras despesas com pessoal 
que não se enquadram nos itens anteriores. 
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Serviços Contratados 

Recursos Humanos Externos - Pessoa 
Física 

Total pago a serviços prestados por terceiros: 
pessoas físicas, não empregados da Instituição, 
referentes à consultoria, assessoria, honorários, 
serviços etc. 

Recursos Humanos Externos - Pessoa 
Jurídica 

Total pago a serviços prestados por terceiros: 
pessoas jurídicas, referentes à consultoria, 
assessoria, honorários, serviços etc. 

INSS sobre serviços prestados por 
terceiros 

Total gasto com encargo de INSS incidente 
sobre serviços prestados por terceiros: pessoas 
físicas, não empregados da Instituição. 

Outras despesas com serviços 
contratados 

Total gasto em despesas com serviços 
contratados não-classificáveis nas contas acima. 

Custos com materiais diretos 

Custos com mercadorias e materiais 
para produção 

Custos com mercadorias e materiais para 
produção de bens da Instituição. 

Custos de projetos e Programas 

Custos de projetos e programas 
genéricos 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos  

Custos com programas e ativ. 
educacionias 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 

Custos com programas e ativ. de assist. à 
saúde 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 

Custos com programas e ativ. de assist. 
social de atendimento 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 

Custos com programas e ativ. de assist. 
social de assessoramento 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 

Custos com prog. e ativ. de assist. social 
na defesa e gar.direitos 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 

Custos com outros prog. e ativ. não 
classificadas anteriormente 

Custos de serviços educacionais prestados 
gratuitos 
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Contrapartida em convênios, parcerias, termos 

Contrapartida com programas e ativ. 
educacionias 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Contrapartida com programas e ativ. de 
assist. à saúde 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Contrapartida com programas e ativ. de 
assist. social de atendimento 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Contrapartida com programas e ativ. de 
assist. social de assessoramento 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Contrapartida com prog. e ativ. de assist. 
social na defesa 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Contrapartida com outros prog. e ativ. não 
classificadas anteriormente 

Valores referente a contrapartida da Entidade 
executora 

Despesas com Bolsas de Estudo a Terceiros 

Ensino Fundamental Total gasto com bolsas de estudo de Ensino 
Fundamental, não direcionadas a empregados 
da Instituição, mas ligadas a suas atividades fins. 

Estagiários Informar o total gasto em bolsas de estudo pagas 
a estagiários. 

Curso Superior Informar o total gasto em bolsas de estudo de 
Curso Superior, não direcionadas a empregados 
da Instituição, mas ligadas a suas atividades fins. 

Mestrados, Doutorados e Pós-
Doutorados 

Informar o total gasto em bolsas de estudo de 
Mestrado, Doutorado e pós-Doutorado, não 
direcionadas a empregados da Instituição, mas 
ligadas a suas atividades fins. 

Outras com Bolsas de Estudo Outros gastos com bolsas de estudo 
direcionadas a suas atividades afins não 
relacionados acima. 
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Pessoal sem vínculo empregatício 

Trabalho voluntário Valor referente ao custo da contratação do 
trabalho se fosse pago 

Despesas com trabalho voluntário Despesas correlacionadas ao custo do trabalho 
voluntario  

Despesas Gerais e Administrativas 

Água, gás e energia elétrica Gastos com consumo de água, gás e energia 
elétrica. 

Ajuda de custos para terceiros Total de despesas com ajuda de custo pagas a 
terceiros. 

Aluguéis pagos Despesas com aluguéis de imóveis para uso da 
Instituição. 

Atividades culturais Total de despesas efetuadas em atividades 
culturais. 

Atividades sociais Total de despesas efetuadas em atividades 
sociais. 

Despesas com Condomínio Despesas com condomínio de imóveis próprios 
ou alugados. 

Copa e Cozinha, Refeitório Despesas com café, chá, lanches, açúcar, 
refeições etc. efetuadas pela Instituição, 
exclusive salários e encargos de empregados do 
setor (estes lançados em despesas de pessoal). 

Conservação, Higiene e Limpeza Despesas com prestadores de serviços externos, 
de limpeza e conservação das instalações da 
Instituição, incluindo materiais de consumo ou 
próprias. 
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Conservação e manutenção de imóveis 
próprios 

Despesas com reparos, conservação e 
manutenção de imóveis próprios da Instituição. 

Conservação e manutenção em imóveis 
de terceiros 

Despesas com reparos, conservação e 
manutenção efetuadas em imóveis de terceiros. 

Contratos de manutenção Despesas fixas com contratos de manutenção 
não lançadas nos itens anteriores.  

Despesas com manutenção de 
equipamentos 

Despesas com reparos, conservação e 
manutenção de maquinas e equipamentos. 

Despesas com veículos Gastos com combustível e lubrificantes, 
manutenção e reparos, inclusive peças de 
reposição, aplicados em veículos de propriedade 
da Instituição ou alugados ou sob a forma de 
leasing – arrendamento. 

Despesas de Fundo Fixo Todas as despesas pagas com a utilização de 
Fundo Fixo de caixa – pequenas despesas e não 
classificadas nas demais contas. 

Despesas de Representação Despesas referentes à aquisição de brindes, 
presentes, realização de festas e eventos, 
homenagens, almoços e jantares comemorativos 
etc., que se destinem a autoridades, 
fornecedores, doadores, clientes, entre outros, 
para divulgação e realização de seus negócios 
ou da atividade fim da Instituição. 

Despesas postais / malotes Despesas com correio, malotes, entregas 
rápidas, entregas especiais, despachos, compra 
de selos, “sedex”, moto-boy etc. 

Diárias de viagens Despesas de empregados, dirigentes e 
prestadores de serviços quando da realização de 
viagens a trabalho da Instituição. 
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Locação de instalações externas Despesas decorrentes de aluguel de salas, 
auditórios, clubes etc., contratados com 
terceiros, para o desenvolvimento de alguma 
atividade da Instituição – despesas esporádicas. 

Locação de equipamentos Despesas decorrentes de locação de 
equipamentos contratados com terceiros. 

Material de Consumo / Expediente / 
Escritório 

Despesas com materiais requisitados ao 
almoxarifado ou adquiridos para consumo direto 
etc. 

Bens não imobilizados Despesas com aquisição de bens de pequeno 
valor e não imobilizadas. 

Cópias e reproduções Despesas com cópias, xerox etc. 

Promoções, eventos e publicidade Despesas com aquisição de materiais, serviços 
prestados por terceiros, anúncios em jornais e 
revistas etc., que visem difundir as realizações 
da Instituição, em eventos para a captação de 
recursos etc.. 

Publicações técnicas Despesas com a elaboração de publicações 
técnicas relacionadas com as atividades fins da 
Instituição ou patrocinadas pela Instituição. 

Telefone, Fax e outras com 
comunicações 

Despesas de comunicação com telefones, 
celulares, fax e outras com comunicação. Ver 
Internet abaixo.  

Transporte de Pessoal e em geral Despesas referentes a táxi, ônibus e outros 
meios destinados ao transporte de pessoas a 
serviço da Instituição e outras despesas com 
transporte. 

Serviços Técnicos Especializados 
(Jurídica, Auditoria etc.) 

Despesas com serviços técnicos especializados 
de consultoria jurídica, auditoria externa e outros 
para o bom desempenho das atividades da 
Instituição. 
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Aquisição de Softwares Despesas com aquisição e legalização de 
softwares. 

Desenvolvimento de Sistemas Despesas com desenvolvimento de sistemas por 
terceiros ou próprio, para uso da Instituição. 

Despesas com Internet Despesas com desenvolvimento e manutenção 
de páginas, servidores, aluguel e outros serviços 
e materiais relacionados à Internet. 

Outras Despesas com Informática Despesas com manutenção de rede, suporte 
técnico, material de consumo etc. relativas à 
informática. 

Prêmios de Seguros Contratados Apropriação de despesas com seguros 
contratados. 

Repasses diversos Despesas com repasses diversos efetuados a 
terceiros 

Serviços internos Despesas de serviços internos (re-alocação de 
custos internos) não lançadas nas outras contas. 

Outras despesas administrativas Despesas administrativas não-classificáveis nas 
contas anteriores. 

Impostos, Taxas e Contribuições (não lançado como dedução de Receitas) 

Impostos federais 
Valores referentes a impostos federais pagos 
pela Instituição  

Impostos estaduais 
Valores referentes a impostos estaduais pagos 
pela Instituição  

Impostos municipais 
Valores referentes a impostos municipais pagos 
pela Instituição 

COFINS - Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 

Valores referentes ao pagamento da COFINS. 

Outros tributos, taxas e contribuições 
Valores referentes a outros tributos, taxas e 
contribuições pagos pela Instituição, não 
lançados em Receitas ou nos itens anteriores. 
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Despesas Filantrópicas 

Doação de Alimentos Despesas com doação de alimentos a terceiros. 

Doação de Roupas e Agasalhos Despesas com doação de roupas e agasalhos a 
terceiros. 

Doação de Medicamentos Despesas com doação de medicamentos a 
terceiros. 

Outras despesas filantrópicas Outras despesas filantrópicas realizadas a 
terceiros. 

Despesas Financeiras 

Descontos concedidos Total dos descontos concedidos. 

Despesas Bancárias Total das despesas bancárias, tais como: 
cadastro, taxa de extrato, tarifa de talão de 
cheques, tarifas do Sistema Brasileiro de 
Pagamentos etc. 

Juros sobre financiamentos Total dos juros que incidiram sobre os 
financiamentos tomados pela Instituição. 

Multas por atraso de pagamento Multas incorridas por atraso no pagamento, tais 
como multa por atraso no recolhimento de 
tributos e no pagamento de contas. 

Outras despesas financeiras Despesas financeiras não-classificáveis nas 
contas acima. 

Depreciação, Amortização e Leasing 

Despesas com Depreciação Total da despesa com depreciações dos bens 
móveis e imóveis da Instituição. 

Despesas com Amortização Total da despesa com amortizações dos bens ou 
direitos intangíveis da Instituição. 

Despesas com Leasing Despesas incorridas com leasing ou 
arrendamento. 
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Outras Despesas Operacionais 

(-) Recuperação de despesas Recuperação de despesas operacionais durante 
o ano-base. 

Outras despesas operacionais Despesas operacionais não classificadas em 
contas anteriores. 

Provisão para perdas na alienação de 
investimentos 

Provisão constituída para perdas na alienação de 
investimentos. 

Outras Despesas 

(-) Venda de ativo permanente  

Custo de ativo permanente vendido Perdas de capital relativas a operações de 
alienação de bens do ativo permanente. 

Custo de ativo permanente baixado Perdas de capital relativas a operações de baixa 
de bens do ativo permanente. 

Outras despesas  Outras Despesas não-classificáveis nas contas 
acima. 

Participações e Contribuições 

Empregados Valor pago ou creditado a empregados em 
programas de participação em lucros ou 
resultados. 

Administradores Valor pago ou creditado a administradores em 
programas de participação em lucros ou 
resultados. 

Pessoas ligadas Valor pago ou creditado a pessoas ligadas em 
programas de participação em lucros ou 
resultados. 

Contribuições para fundos de previdência 
privada 

Valor pago ou creditado como contribuição – 
parte empresa - para fundos de previdência 
privada.  

Outras participações e contribuições Valor pago ou creditado como outras 
participações e contribuições em programas de 
participação em lucros ou resultados ou outros 
programas. 
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Outras Despesas e Custos 

Outras despesas não classificadas 
anteriormente 

Outras despesas não classificadas nas contas 
anteriores. 

Provisões Constituídas 

Provisão para Imposto de Renda e CSLL Valor da provisão constituída para pagamento de 
imposto de renda e contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

Outras provisões constituídas Valor de outras provisões constituídas. 
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OBSERVE, NESTE DEMONSTRATIVO, A INCLUSÃO
DE ANÁLISE VERTICAL DOS GRUPOS DAS RECEITAS.
QUANDO O VALOR DO PERCENTUAL DE
"OUTRAS..." EXCEDER A 10% DO TOTAL DO
GRUPO, A RUBRICA MUDA DE COR. CLIQUE SOBRE
ELA E APARECERÁ UMA TELA PARA A DESCRIÇÃO
DO DETALHAMENTO DESSE VALOR.
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NOTAS EXPLICATIVAS
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COMPOSIÇÃO DE CONTAS DO ATIVO NÃO 
CIRCULANTE

O VALOR DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, NESTE DEMONSTRATIVO, É
AUTOMATICAMENTE LANÇADO A PARTIR DO VALOR DO TOTAL DO ATIVO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, CALCULADO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -
ATIVO.
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INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS
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AUDITORIAS E PARECERES
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OPINIÕES E PARECERES
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AÇÕES JUDICIAIS OU PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

Receita 

Receitas das atividades Receita bruta de venda de produtos e da prestação de 
serviços e outras receitas.  

Outras receitas Demais receitas correlacionadas a atividade  

Recursos públicos contabilizados 
como Receitas 

Dos valores das receitas segmentar os recursos públicos 
contabilizados como Receitas dos valores acima 
informados. 

Insumos Adquiridos de Terceiros 

(-) Custo dos produtos / serviços / 
transformação 

Valor das matérias-primas consumidas, gastos gerais de 
fabricação, despesas gerais, administrativas (com 
exceção dos salários pagos, encargos sociais, 
depreciação, amortização, exaustão) e materiais 
diversos. Recursos pagos a terceiros por materiais 
consumidos na produção do período.  

(-) Serviços de Terceiros Os custos ou despesas que são despendidos com 
terceiros como remuneração por serviços prestados, 
honorários profissionais etc. 

(-) Materiais, energia e outros Materiais de consumo, energia elétrica e demais  

(-) Perda / Recuperação de ativos Valores relativos a perdas de ativos, como perdas na 
realização de estoques ou investimentos, etc. 

(-) Outros custos e despesas 
operacionais 

Outros custos e despesas operacionais não discriminados 
acima. Ver: Destinação do Valor Adicionado 
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Valor Adicionado Bruto 

(-) Depreciações, amortização e 
exaustão 

Total da despesa com depreciações, amortizações e 
exaustão dos bens móveis e imóveis da Instituição. 

Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição 

Receitas Financeiras Demonstra os valores auferidos pela Instituição 
resultantes de financiamento a terceiros, de aplicações 
financeiras e outras receitas financeiras. Incluem as 
receitas de equivalência patrimonial. 

Doações Recebidas Valores doados à entidade, por terceiros, em bens ou 
recursos financeiros (valores recebidos pela Instituição). 
Incluem os valores recebidos pela Instituição sem contra-
prestação de serviços ou de venda de produtos. 

Aluguéis recebidos de terceiros Valor referente a aluguéis ou royalties recebidos pelo uso 
de bens móveis, imóveis, direitos etc. 

Resultado de equivalência 
patrimonial e dividendos 

resultado positivo ou negativo de equivalência patrimonial; 
os valores registrados como dividendos relativos a 
investimentos avaliados ao custo; 

Total do valor adicionado O total do valor adicionado será igual ao total do valor 
destinado. 
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DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

Remuneração do trabalho 
(pessoal e encargos) 

 

Empregados. Valores gastos pela Instituição a título de 
ordenados, salários e encargos sociais, tanto das 
pessoas ligadas à produção ou atividade fim como da 
área administrativa. 

Participação dos empregados Valores referentes à participação dos empregados em 
planos privados de aposentadoria e pensão, de 
previdência, seguro de vida e acidentes pessoais etc. 

Impostos, taxas e contribuições 

 

Governo. Valores pagos ou provisionados 
correspondentes aos tributos federais, estaduais e 
municipais como ISS, PIS, Cofins, IPVA, IPTU, IPI, 
ICMS, IR, CSSL e outros (excluídos os encargos 
sociais). 

Capital de Terceiros 

Despesas financeiras (juros) São os custos com recursos fornecidos por terceiros, 
provenientes de financiamentos do ativo imobilizado e do 
capital de giro. 

Aluguéis pagos Despesas com aluguéis de máquinas, equipamentos, 
imóveis etc. 

Distribuição do superávit Incluem os valores pagos ou creditados a título de 
distribuição do superávit. 

Superávit ou déficit do exercício Informar o valor do superávit ou déficit obtido pela 
Instituição no exercício financeiro (ano-base da 
prestação de contas). Incluem os superávits retidos do 
exercício e sem destinação específica. 

Total do valor destinado ou 
distribuído 

O total do valor destinado será igual ao total do valor 
adicionado. 
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FICHA FONTES DE RECURSOS

PREENCHIMENTO COM BASE :

Nas Demonstrações Contábeis do ano-base de
que se está prestando contas ao Ministério
Público.

Contratos de convênios públicos ou privados,
termos de parcerias, termos de fomento

.
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DEMONSTRATIVOS DE FONTES DE RECURSOS
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FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO 
PÚBLICO
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FICHA RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

Nesta ficha a Instituição deverá fornecer
informações referentes às atividades
desenvolvidas no ano-base da prestação de
contas:

orçamento,

aspectos da gestão,

relatório de atividades e

doações realizadas.
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ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO DO ANO BASE
Receitas:
Receitas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano.
As Instituições que preencheram, na prestação de contas do ano-base
anterior, o campo de Receitas Totais Previstas para o Próximo Ano, não
precisam preencher este campo. Ele será preenchido automaticamente.
Preencher este campo com as receitas previstas e deliberadas pelo Órgão
Superior, Deliberativo ou de Gestão, para o ano-base da prestação de contas.
Revisão orçamentária de receitas durante o ano.
Informar o novo valor, caso tenha ocorrido alguma revisão da previsão
orçamentária de receitas, anteriormente prevista, durante o ano-base.
Este valor refere-se à revisão da previsão orçamentária, se houver,
devidamente aprovada pelos órgãos competentes da Instituição, e não o valor
realizado.
Receitas totais realizadas neste ano.
Preencher este campo com as receitas efetivamente realizadas pela
Instituição no ano-base da prestação de contas, conforme valor lançado nos
demonstrativos financeiros.
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ORÇAMENTO DO ANO BASE

Despesas:
Despesas totais previstas, no ano-base anterior, para este ano.
As Instituições que preencheram, na prestação de contas do ano-base
anterior, o campo de Despesas Totais Previstas para o Próximo Ano, não
precisam preencher este campo. Ele será preenchido automaticamente.
Preencher este campo com as despesas previstas e deliberadas pelo
Órgão Superior, Deliberativo ou de Gestão, para o ano-base da prestação
de contas.
Revisão orçamentária de despesas durante o ano.
Informar o novo valor, caso tenha ocorrido alguma revisão da previsão
orçamentária de despesas, anteriormente prevista, durante o ano-base.
Este valor refere-se à revisão da previsão orçamentária, se houver,
devidamente aprovada pelos órgãos competentes da Instituição, e não o
valor realizado.
Despesas totais realizadas neste exercício.
Preencher este campo com as despesas efetivamente realizadas pela
Instituição no ano-base da prestação de contas, conforme valor lançado
nos demonstrativos financeiros.
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ORÇAMENTO DO ANO BASE

Justificativa das diferenças entre o previsto e o
realizado:

Justificar, neste espaço, porque ocorreram
disparidades entre os valores previstos e os
valores realizados das receitas e despesas do
ano-base, para valores superiores a 10% (dez
por cento), do previsto.



52 ANOS DE 

Exclusivo compromisso com as entidades do  

3º SETOR
www.monellocontadores.com.br

PREVISÃO PARA O PRÓXIMO ANO
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PREVISÃO PARA O PRÓXIMO ANO
Previsão de Receitas e Despesas:

• Receitas totais previstas para o próximo ano
Preencher este campo com as receitas previstas e
aprovadas pelo Órgão Superior, Deliberativo ou de
Gestão, para o próximo ano-base ou ano-calendário.
• Despesas totais previstas para o próximo ano
Preencher este campo com as despesas previstas e
aprovadas pelo Órgão Superior, deliberativo ou de
Gestão, para o próximo ano-base ou ano-calendário.
• Indique os principais planos e projetos da Instituição,

para o próximo ano
Informar os principais planos e projetos da Instituição
para o próximo ano-base ou ano-calendário.
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APLICAÇÃO DE RECURSO

Se matriz e não tenho 
filial onde estamos 
prestando contas

Se tivermos a matriz onde 
prestamos contas mas temos 
filiais em outros estados
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ASPECTOS DA GESTÃO

Relacionar as reuniões do Órgão Superior (Assembléia etc.), Deliberativo (Conselho
Deliberativo, Curador etc.) e do Órgão de Gestão (Conselho Diretor, Diretoria etc.) com uma
síntese das principais decisões e deliberações, acrescentando outras informações e
comentários, conforme são solicitados.
Normalmente, estas reuniões (periodicidade, tipos, cronogramas etc.) estão previstas no
Estatuto/Contrato/Regimento Interno da Instituição.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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DOAÇÕES REALIZADAS
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FICHA INFORMAÇÕES SOCIAIS

De acordo com as informações apresentadas na
ficha “EMPREGABILIDADE ” (pasta Demonstrativos
Financeiros), serão ‘abertas’ as respectivas fichas
para preenchimento.

Nesta pasta a Instituição deverá fornecer dados que
permitam identificar seu perfil de atuação social, a
qualidade de suas relações com os empregados, o
cumprimento das cláusulas sociais, a participação
dos empregados nos resultados econômicos da
empresa e as possibilidades de desenvolvimento
pessoal, bem como a forma de sua interação com a
comunidade e sua relação com o meio-ambiente.
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RAIS
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RAIS

O SICAP lê o arquivo gerado pelo programa GDRais do Ministério do Trabalho.

a. Por meio do Programa Gerador de Declaração RAIS (GDRais 201X) é realizada a
entrega da RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego (ver www.rais.gov.br).

b. A etapa (Gravar) gera um arquivo para ser transmitido via internet. Este arquivo
fica gravado na pasta DECLARAÇÕES situada dentro da pasta onde foi instalado o
GDRais201X.

Normalmente o arquivo será encontrado em c:\GDRais\declaracoes e a sua
nomenclatura será, por exemplo, Rais201X_número do CNPJ0001G.dec. ou T

c. O arquivo mencionado no item b. acima é o arquivo que deve ser inserido no Sicap.

d. Ao clicar em "LER DADOS DA DECLARAÇÂO DA RAIS" direcionar para a pasta
GDRais - Declaracoes, citada acima, do programa GDRais de seu computador.

e.No Bloco de Notas o ANO-BASE da RAIS pode ser observado na linha 2, colunas ou
posições 298 a 301.
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BENEFICIOS E ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO
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BENEFICIOS E ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO
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VOLUNTÁRIO EXTERNO
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VOLUNTÁRIO EXTERNO
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VOLUNTÁRIO EXTERNO
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FICHA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÕES

Discriminação
Informar o tipo/discriminação do bem/serviço importado.
Data de entrada
Informar a data em que o bem/serviço entrou/foi prestado, no país.
Valor (R$)
Informar o valor convertido em Reais do bem/serviço importado.
Imposto Recolhido (R$)
Informar o valor do imposto recolhido com a importação do bem/serviço. Caso 
tenha ocorrido isenção ou imunidade do imposto, clicar usando o botão esquerdo 
do mouse sobre a opção “isento” que se encontra ao lado deste campo.
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FICHA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÕES

Produto
Informar o tipo de bem/serviço exportado.
País de destino
Informar o país a que se destinou o bem/serviço exportado.
Valor (US$ - FOB)
Informar o valor do bem/serviço exportado em dólares (valor líquido, livre de impostos e 
custos de transporte).
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FICHA PREENCHIMENTO DO SICAP
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FICHA PREENCHIMENTO DO SICAP

Esta ficha, de preenchimento livre e não-obrigatório, foi criada com o intuito de fornecer à 
Instituição um espaço para que exponha qualquer tipo de consideração no que tange ao 
preenchimento desta prestação de contas, por meio do programa SICAP.
Neste espaço poderão ser inseridas observações ou comentários a respeito de qualquer 
ficha do programa SICAP. Além disso, é possível utilizá-lo a fim de acrescentar qualquer 
explicação considerada relevante acerca da prestação de contas de sua Instituição.
Este espaço é livre.
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Como Entregar a Prestação de Contas
Encaminhe o arquivo digital da prestação de contas ao Ministério Público, devidamente 
etiquetado com o nome da Instituição, o número do CNPJ e o ano-base da prestação de 
contas, juntando a ele os seguintes documentos, gerados pelo programa SICAP:
a. Duas vias do Recibo de Entrega de Prestação de Contas Anual - uma via será 
devolvida como protocolo
b. Uma via da Carta de Representação da Administração
Uma cópia do Recibo de Entrega de Prestação de Contas Anual ficará retida e a outra será 
protocolada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, servindo para a Instituição como 
comprovante de entrega da prestação de contas para o Ministério Público.
Encaminhar, também, cópias de outros documentos que a Instituição julgue conveniente 
remeter ao Ministério Público para melhor avaliação de sua prestação de contas como: 
extratos bancários ou documento equivalente que comprovem os saldos de finais de 
período com a conciliação das contas; relação de bens patrimoniais móveis ou imóveis; da 
declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica; convênios, contratos, 
termos de parceria e pareceres dos órgãos responsáveis pela fiscalização ou Tribunal de 
Contas.
Estes e outros documentos poderão ser solicitados pelo Ministério Público quando da 
avaliação da prestação de contas da Instituição.
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OBRIGADA!

CRISTIANE FERREIRA VIEIRA

www.monellocontadores.com.br


