
O Papel do Contador na Sustentabilidade das            
OSCs Organizações da Sociedade Civil
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Mercado?  
OSCs?  

Impacto 
Social?  

Governo ?  

Papel do 
contador?   

Transformação    
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OSCs são grandes parceiras do Governo, do mercado e da 
sociedade. E o contador atua diretamente na saúde 

financeira de todos os setores da economia. 4



Contador pode ser um elo entre o 1º, 2º e 3º Setor?  
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6

Razão de existir

Metas

Objetivos



Responsabilidade 
Social 
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Todos são importantes no processo! Para se atingir bons resultados é  
preciso planejamento, transparência, gestão eficiente e eficaz, respeito 
aos stakeholders e muita comunicação! 



Importante conhecer os processos e ter bem definido a  missão, 
visão e valores das OSCs.
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Telemarketing 

Leis de Incentivo e 
Editais

Face-to-face 
Crowdfunding

Grandes 
doadores

Emendas 
Parlamentares

Termo de Fomento e 
Termo de Colaboração

Marketing de 
Causa

Fundos 
Patrimoniais Aluguéis, rifas, vendas 

de produtos e serviços
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Formas de captar recursos
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Grandes causas  associadas a bons projetos com retorno social e ecônomico 

Empresas parceiras do poder público  e da sociedade

Valorização das marcas
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Treinamento , comunicação e capacitação 
profissional  nunca foram tão importante!
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Sustentabilidade

Incentivos 
Fiscais

Lei 13.019 
2014

NBC TG 
1000 e IFRS

Lei 13.204 
2015

NBC TG 
07 R2

CTN
ITG 

2002/2012 
R1

LC 187      
2021
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NBC TG 07 R2
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Subvenções e Doações com fins restritos devem ser reconhecidos com base nas 
exigências da NBC TG 07 (efeito nulo no resultado);

Importância de observar a NBC TG 07 R2

Imunidades tributárias não devem ser reconhecidas no resultado, por inexistir 
fato gerador;

Isenções tributárias devem ser reconhecidas pelo valor da isenção usufruída.

Doações espontâneas, sem finalidade específica, devem ser reconhecidas 
diretamente no resultado;

Bens do Imobilizado recebidos com restrição, controle segregado e 
reconhecimento no resultado de acordo com a depreciação do bem.
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Transparência e Regularidade  Documental
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EFD-Reinf DCTF Web
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ECFECDEsocial DIRF



Dispensa de emissão e registro dos livros Diário em Cartório com a entregas da ECD
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O trabalho voluntariado representa uma 
forte realidade dentro do ambiente do 
Terceiro Setor. Muitas entidades utilizam 
esse tipo de mão de obra não remunerada e, 
por isso, a falta de clareza dos voluntários 
torna as Demonstrações Contábeis 
incompletas.

O registro dos voluntários nas peças 
contábeis é obrigatório, conforme ITG 2002 
R1: 

Item 19 

O trabalho voluntário, inclusive de membros 
integrantes dos órgãos da administração, no 
exercício de suas funções, deve ser reconhecido 
pelo valor justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

O Papel do Contador no Registro dos Voluntários
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Balanço Patrimonial;

Demonstração do Resultado do 
Exercício;

Demonstração de Fluxo de Caixa;

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido;

Notas Explicativas.

Demonstrações Contábeis obrigatórias segundo a ITG 2002
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Necessidade de Auditoria Externa

Para entidades portadoras do CEBAS a contratação de auditoria externa é 
obrigatória quando a receita bruta anual for superior a R$ 4.800.000,00 conforme 
inciso VII do artigo 3 da LC 187/2021:

VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, 
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e 
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Todos somos responsáveis pelo desenvolvimento e 
evolução do nosso país!  
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O GET TS agradece aos colegas contadores!

Andreia Fonseca    
Antônio Odaque

Deis Chaves
João Vasconcelos

Marco Antônio da Silva
Orias Batista
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