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RESUMO
PACHECO, J. C. MODELO TEÓRICO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS: UMA PROPOSTA PARA A GESTÃO CONDOMINIAL.
Dissertação (Mestrado). Universidade Estácio de Sá, 2009.

A opção de moradia em edifícios, bem como seu uso para fins comerciais,
gerou o nascimento da figura institucional do condomínio, criada para administrar os
interesses comuns desse tipo de instalação. Criado, em princípio, como solução
para gestão dos edifícios nos grandes centros urbanos, atualmente é utilizado
também em loteamentos planos, por pessoas em busca de melhor qualidade de
vida. A sofisticação da vida em condomínios, resultante dos anseios sociais de seus
condôminos, tais como segurança e lazer, reflete-se nos custos condominiais, nem
sempre apurados utilizando-se regimes contábeis apropriados, gerando, em
conseqüência, demonstrativos financeiros não sistematizados, reduzindo,
sobremaneira, a qualidade de suas informações. Considerando a visão moderna da
Contabilidade, o objetivo desse estudo é de propor um modelo teórico de sistema
contábil que ofereça informações de qualidade para fins gerenciais e de prestação
de contas. A elaboração do modelo proposto está conduzido metodologicamente
como um estudo de caso, levantado através de entrevistas e documentação
relacionada à gestão contábil e administração condominial.

Palavras-chave: condomínio, sistema de informações contábeis, prestações de
contas.

ABSTRACT

PACHECO, J. C. ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM TREORETICAL
MODEL: A PROPOSAL FOR MANAGEMENT’S CONDOMINIUM.
Master’s Dissertation. Universidade Estácio de Sá, 2010.

The alternative of living in buildings, as well as its use for commercial purposes,
created the institutional paper of the “condominium”, originated in order to manage
common issues of this kind of construction. Created, in the first moment, as a
solution for building management in big cities, nowadays is also used in plain lots, by
people who search for a better quality for their lives. The sophistication in the style of
life in condominia, as a result of the social desires of their habitants, such as security
and entertainment, has impact over the condominium costs, not always allocated by
adequate accountability standards, generating, in consequence, not systematized
financial statements, reducing in a high level the quality of their information.
Considering the modern conception of Accountancy, the objective of this job is to
propose an accounting information system theoretical model that offers outputs with
quality for management purposes and reports. The elaboration of the proposed
model is guided methodologically as a case study, supported by interviews and
documentation related to accounting management and condominial administration.
Key-words: condominium, accountable information system, report.
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INTRODUÇÃO

O grande movimento migratório dos habitantes do campo em direção aos
grandes centros urbanos, ocorrido no século XIX, como uma das consequências da
revolução industrial, provocou mudanças significativas no perfil das grandes cidades.
Cidades como Manchester, que em 1790 tinha 4.000 habitantes, apenas duas
décadas depois tinha 350.000 habitantes; Londres, que em 1780 tinha 800.000
habitantes, cem anos depois tinha cinco milhões.¹ Um dos efeitos dessa migração
foi a supervalorização dos espaços nos centros urbanos, visto que o modelo de
moradia em que cada unidade habitacional ocupava um espaço foi se tornando,
física e economicamente, inviável para a grande população.
Uma forma de contornar essa situação foi a opção pela construção das
unidades habitacionais superpostas para minimização do custo dos terrenos por
unidades construídas. A experiência das chamadas moradias horizontais² advém da
idade média, quando por razões de segurança as cidades eram muradas, fazendo
com que os espaços internos disponíveis para construção de moradias fossem se
reduzindo, elevando em conseqüência a sua valorização.
FAZANO (2003, p.10), ao relatar sobre o histórico da propriedade horizontal,
destaca que “a preocupação com o aproveitamento econômico do solo não é fato
recente, como não é recente o instituto da propriedade horizontal.” Destaca que na
Roma Antiga “a superposição habitacional não era desconhecida. Ao contrário, era
conhecida e praticada”. Continuando, registra a retrospectiva histórica acerca da
propriedade horizontal elaborada por Pedro Augusto Escobar Trujillo (p.11), o qual
destaca que “a comprovada origem da propriedade horizontal encontra-se na Idade
Média. Alcançou então um grande desenvolvimento, sobretudo em algumas cidades
de França, designadamente Rennes e Grenoble...”. Atribui-se isto a que, nesses
tempos, as mesmas circunstâncias que têm levado hoje a sociedade a buscar
proteção de suas moradias, obrigavam a rodear as cidades de altas muralhas, que as
¹ WIKIPÉDIA. História das cidades. Disponível em: <http://www.wikipedia.org/
² A horizontalidade está relacionada à separação das unidades, no caso, pelo teto e pelo piso, que
estão na horizontal.
BRAGA, Jorge Luiz. Condomínio horizontal e vertical: diferenças. Teresina: Jus Navigandi, ano 10,
n. 1172, 16 set. 2006.
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impediam de crescer em extensão.
FAZANO (2003, p.2), explica que “as situações de fato não regulamentadas
aparecem, principalmente, em razão das novas realidades ou por interesses,
especialmente, o interesse econômico.” Cita, por exemplo, “a multipropriedade (direito
real de habitações periódicas), o shopping center, o cemitério privado, o condomínio
de fato, o loteamento fechado, entre tantos outros”.

Ainda sobre a não

regulamentação, face o crescimento dessas comunidades atualmente, defende que
“as situações de fato, sejam regulares ou irregulares, em princípio, não podem ser
repelidas, mas merecem ser analisadas sob o âmbito não só das normas jurídicas,
mas também dos demais valores e interesses de uma sociedade organizada”.
Em um nível mundial, o instituto da propriedade horizontal foi regulamentado
pela primeira vez na Bélgica, em 1924, segundo Fazano (2003), como opção à
superação às condições de vida que se apresentaram em muitos paises europeus
depois da guerra. Outros paises da Europa e da América se deram ao trabalho de
legislar sobre essa matéria face os bons resultados obtidos.
Continuando, afirma que desde então, tem sido vertiginoso o progresso do
instituto que contribuiu enormemente para o desenvolvimento de importantes cidades,
especialmente São Paulo, no Brasil, sendo atualmente admitido e regulamentado em
quase todos os países.
Outra razão para justificar a criação dos condomínios, diz respeito à inércia do
poder público, que deixa de executar obras para o bem-estar social.
ALBUQUERQUE e CAVALCANTE (2007. p.1), afirmam que:
a crise do Estado como provedor dos serviços sociais marcou as últimas três
décadas no Brasil. Esta realidade limitou sobremaneira a sua capacidade de
atendimento às demandas sociais, desembocando numa situação de caos
que tem se apresentado como um ambiente propício ao crescimento de um
número cada vez maior de organizações sem fins lucrativos com vistas à
produção de bens e serviços públicos.

Em contrapartida, como observa LOPES E SOARES (1996, p.16),
... a sociedade por sua vez reagindo de modo a suprir esta carência
(moradia) desenvolveu determinados mecanismos que além de originaremse desprovidos de respaldo legal, também se opunham frontalmente a lei
(civil) vigente. Esse fenômeno findou dando ensejo a situações marginais ou
de fato.

Ainda sobre a crise do Estado, Campos (2005), ratificando os posicionamentos
sobre a participação da sociedade civil na solução de problemas ambientais,
reconhece que o Brasil vem passando por grandes transformações nos campos
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político, econômico e social, destacando a crescente participação da sociedade civil
organizada em questões referentes ao meio ambiente, cidadania, educação, saúde,
segurança etc.
O desenvolvimento desordenado dos grandes centros urbanos teve como
consequência, principalmente, o surgimento de diversos problemas sociais.
Problemas de segurança, falta de espaço para recreação e lazer e a baixa qualidade
do ar, já referidos, levaram a população de maior poder aquisitivo a migrar para a
periferia,

atrás de melhor qualidade de vida. Assim nasceram os condomínios

verticais, instalados em loteamentos planos, na verdade assim qualificados por terem
paredes, muros e cercas (verticais) como limitadores das propriedades horizontais
lateralizadas. (Braga, 2006).
Neste caso, “o parcelamento caracteriza-se pela transformação de um terreno
em dois ou mais de dois: O terreno velho desaparece, surgindo novos”. FAZANO
(2006, p.131).

Continuando, acrescenta: “No parcelamento do solo com objetivo

fechado, além da propriedade individual, existem a propriedade comum e a
superficiária, portanto, está presente o instituto do direito de superfície.” Observa
também que
os chamados loteamentos fechados vêm sendo disseminados no Brasil,
criando sérios problemas jurídico-urbanísticos, por falta de uma
regulamentação adequada, como, por exemplo, a existência de praças e
ruas particulares; a possibilidade de bloquear aos comuns do povo o acesso
ao condomínio, por portaria dividindo o solo público do privado, ou, ainda, de
impedir a passagem para a praia, através do imóvel particular de
propriedade do condomínio.

Sobre o loteamento fechado, como um novo modelo de propriedade horizontal,
Hely Lopes Meirelles, citado por Fazano (2006, p.133), assim se expressou:
Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõem-se um
regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas (que
neste caso não são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos de
segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos equipamentos
de uso coletivo dos moradores, que tanto podem ficar com a Prefeitura como
com os dirigentes do núcleo, mediante convenção contratual e remuneração
dos serviços por preço ou taxa, conforme o caso.

No Brasil, o Código Civil (2002) que regulamenta os condomínios, denomina a
propriedade horizontal como “condomínio edilício”. DE PLÁCIDO E SILVA (apud,
FRAGA E MELLO, 2005, p.3), mencionam na obra Vocabulário Jurídico, que
condomínio significa, in verbis:
...palavra formada pela preposição com e do substantivo domínio, do latim
dominiun (direito de propriedade), assinala a circunstância de ser a
propriedade pertencente a mais de uma pessoa.
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Desse modo, tecnicamente, condomínio na linguagem do Direito Civil,
significa o direito simultâneo tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto,
incidindo tal direito não em uma parte determinada, mas num quinhão ideal,
atribuído segundo a força do direito próprio de cada pessoa.

A expressão “edilício”, segundo o Professor Miguel Reale, citado por Fazano
(2003), foi adotado por influência da linguagem jurídica italiana que, de acordo com
Rui Barbosa, é a que mais guarda relação com a nossa.
Segundo Moura (2005), alicerçada em Caio Mário da Silva Pereira, tem-se o
condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada
uma delas igual direito, idealmente, sobre todo e cada uma das partes.
Para Pinassi (1999), o condomínio é uma espécie de propriedade, em que dois
ou mais sujeitos são titulares, em comum, de uma coisa indivisa, atribuindo-se a cada
condômino uma parte ou fração ideal da mesma coisa.
Doutrinariamente não se esgotam aqui as diversas conceituações do termo,
mas algumas classificações de condomínio mais importantes, segundo FRAGA e
MELLO (2005, p.6) são:
•
Condomínio legal – previsto pelo legislador cuja formação depende de
ocorrência do modelo legal, v. g. herança, condomínio edilício.
•
Condomínio voluntário – decorre de manifestação da vontade das
partes, v. g. compra de um apartamento por três pessoas.
•
Condomínio tradicional – possui regramento na lei e/ou na convenção
de condomínio, onde os condôminos respondem pelas despesas comuns e
decidem sobre sua administração.
•
Condomínio de fato – não possui regramento estabelecido –
convenção, nem tampouco, decorre de imposição legal, o que dificulta a
constatação da responsabilidade sobre as despesas comuns e a
administração do bem, devendo ser aplicadas a este as regras gerais
previstas em lei, partindo-se, contudo, da estrutura fática que apresenta.
•
Condomínio especial – possui um regramento específico em lei, que o
diferencia dos demais, tendo regras próprias, v. g. condomínio edilício.

Para Soares (1999), existem duas espécies legais ou típicas de condomínio: o
geral ou tradicional, e o especial ou relativo, também chamado horizontal, ambos
regidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil).,
O condomínio como instituição, tradicional ou especial, para funcionar,
depende de uma administração que tem como atividade básica a prestação de um
serviço, próprio ou contratado, sob a responsabilidade de um dirigente. Tais serviços
geram despesas que, de acordo com a Lei 10.406/2002, estabelece para os
condomínios tradicionais em seu artigo 1336: “São deveres dos condôminos:
Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,

14

salvo disposição em contrário na convenção;” (Redação dada pela Lei nº
10.931/2004).
Os condomínios de fato, ou especial que administram os loteamentos
fechados, são regidos também pela Lei 10.406/2002, na condição jurídica de
associação civil, neste caso, dirigida por um presidente e não por um síndico.
Segundo Moura (2005), os proprietários de lotes constituem uma associação com o
objetivo de atuar de forma condominial no que se refere aos seus interesses privados,
com incidência sobre um bem público especificamente de uso comum do povo.
Tendo em vista a movimentação de riqueza, em qualquer das formas jurídicas
de administração de condomínios, mesmo não tendo fins lucrativos, os dirigentes,
síndicos ou presidentes de associações civis para administração de loteamentos
fechados estão sujeitos à prestação de contas para os condôminos ou associados
contribuintes, periodicamente, ou quando convocado para tal, conforme artigo 1348
que estabelece:” compete ao síndico: VIII) Prestar contas à assembléia, anualmente e
quando exigidas,” e, no caso das associações civis, no Capítulo II, artigo 54 da Lei
10.406/2002 que estabelece: “Sob pena de nulidade , o estatuto das associações
conterá: VII – a forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas .
(Incluído pela Lei nº 11.127/2005)”
A par da prestação de contas às assembléias condominiais estar baseada em
procedimentos contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, órgão oficial para regulamentação das atividades
contábeis no Brasil, não contemplam objetivamente as entidades condominiais.
Assim, a prática contábil tem sido o processamento das operações financeiras dos
condomínios pelo regime contábil de caixa (anexo 12), cujos balancetes retratam
apenas os gastos e receitas quando de seus respectivos pagamentos e recebimentos,
e os saldos das disponibilidades.
Quanto às associações civis, estão devidamente enquadradas na NBC T 10.19
– Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas – Entidades sem Fins
Lucrativos, que determina o processamento dos procedimentos contábeis das
operações financeiras pelo regime de competência, que é “uma norma contábil pela
qual os ingressos e os custos são atribuídos ao exercício a que pertencem, embora
possam ser recebidos e pagos em outros exercícios” SÁ e SÁ (1994, p.421). A NBC
T 10 estabelece também, um conjunto de demonstrativos financeiros apropriados, ou
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seja, que permite a visualização não apenas da posição das disponibilidades, mas
também as posições:
•

patrimonial (elenco dos bens, direitos, obrigações e situação líquida),
através do balanço patrimonial;

•

econômica (elenco de receitas, despesas e resultados), através do
demonstrativo de resultados; e,

•

financeira (fluxo de entrada, saída e saldo das disponibilidades), através
do fluxo de caixa e/ou demonstrativo das origens e aplicações de
recursos.

Para efeitos legais, todavia, por não possuírem as entidades condominiais
características de pessoa jurídica de direito privado, sejam elas administradas como
condomínios tradicionais ou especiais, a contabilidade condominial segue o regime de
caixa.
Segundo CARMO, JUNIOR e LOPES (2007, p.60)
Como não existe a obrigatoriedade de lei sobre a escrituração dos livros
contábeis, ou de normas específicas para que sejam seguidos todos os
Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (especialmente o da Competência),
o resultado da gestão condominial segue o Regime de Caixa, em que o mais
importante é evidenciar o que o condomínio tem de recursos para
pagamento de seus compromissos atuais e futuros.

Continuando, afirmam que
O Balancete, para a administração condominial, é representado por um
Fluxo de Caixa. São registradas e evidenciadas as entradas de caixa,
discriminadas por tipo de receitas, e as saídas de caixa, também
discriminadas por tipos de gastos.

Tais afirmações confirmam, pois, os modelos de demonstrativos contábeis
apresentados presentemente pelas entidades condominiais (anexos 11 e 12), cujo
nível de informações é criticado neste estudo.

1.1

Formulação do problema

Os condomínios, na qualidade de entidades civis sem fins lucrativos,
apresentam normalmente como demonstrativos financeiros para gestão e prestação
de contas junto aos seus condôminos, balancetes com foco exclusivamente na
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posição financeira de “disponibilidades”, gastos e receitas efetivamente realizadas.
Não são evidenciados nos demonstrativos de gestão e prestação de contas,
informações de natureza patrimonial, custos por atividades e de resultado
econômico. Por exemplo, não estão evidenciados nos demonstrativos financeiros
apresentados (anexos 11 e 12), coletados aleatoriamente, informações relacionadas
ao valor de:
•

cotas não recebidas;

•

multas devidas, incidentes sobre as cotas não recebidas;

•

multas devidas por infrações ao regimento interno;

•

depósitos judiciais e respectivos rendimentos;

•

imobilizados adquiridos (máquinas, equipamentos, veículos, edificações, etc.);

•

estoques de materiais de limpeza e manutenção;

•

adiantamentos diversos realizados a terceiros;

•

contribuições sociais apropriadas e não quitadas;

•

encargos sociais (férias, 13º salário) apropriados;

•

provisões contingenciais sobre processos judiciais;

•

contas a pagar circulantes;

•

os custos dos serviços prestados pelo condomínio, conforme estatuídos;

•

resultado da gestão condominial.
Considerando que:
• as Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo Conselho

Federal

de

Contabilidade

não

contemplam

procedimentos

relacionados

à

contabilidade condominial (anexo 13), e que “a Contabilidade dos condomínios é
feita pelo regime de caixa, devendo o síndico guardar a documentação e manter um
controle rígido das despesas e receitas da edificação fazendo lançamentos dia a
dia”. (CARVALHO, 2004, p.51);
• “A Contabilidade constitui uma ciência que pode ser definida como um
sistema de informação e avaliação que tem por objetivo prover a seus usuários
demonstrações e análises de caráter econômico, financeiro, físico e de
produtividade com relação à entidade objeto” (IUDÍCIBUS et al, 2000, p.42); e que
• “A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a
tomar decisões” (MARION, 2003, p.27), existe flagrante carência de informações
contábeis apropriadas para gestão e prestação de contas das entidades
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condominiais, com foco nas posições patrimonial, econômica, financeira e gerencial,
processadas de forma integrada e inteirada (sistema contábil), objetivando dar maior
transparência e fidedignidade à gestão e prestação de contas de tais entidades.
Assim, este estudo pretende criar um modelo teórico de sistema de
informações contábeis

para suprir as carências de tais informações junto aos

usuários das entidades condominiais.

1.2

1.2.1

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo teórico de sistema de contabilização e evidenciação das
informações contábeis para as entidades sem fins lucrativos, operadas sob a forma
de condomínios, para fins de prestação de contas, bem como para gerenciamento
das atividades condominiais.

1.2.2

Objetivo Específico

•

Analisar criticamente os procedimentos de alocação e acumulação de
custos dos serviços prestados pelos condomínios e acréscimos
patrimoniais.

•

manter a apresentação das informações

usualmente apresentadas,

relativas aos recursos recebidos, desembolsados e os saldos de suas
disponibilidades, comum nos demonstrativos financeiros apresentados
normalmente por estas entidades;
•

acrescentar-lhes informações de natureza patrimonial, econômica,
financeira e gerencial, de forma que seus interessados disponham de
informações contábeis sistematizadas que os permitam conhecer e
deliberar sobre a gestão e o patrimônio acumulado, apropriadamente;
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•

elaborar um modelo teórico de sistema de informações contábeis para
a gestão condominial.

1.3

Justificativa

No seu processo de evolução como sociedade, uma das formas do homem
suprir suas necessidades, qualquer que seja a natureza - social, política, religiosa,
foi através das sociedades civis – com e sem fins lucrativos. As entidades sem fins
lucrativos, objeto desse estudo, estão por toda parte, como igrejas, condomínios,
clubes, associações sociais etc., e cada vez com gestões mais sofisticadas, em
acompanhamento a evolução social e tecnológica da sociedade. Por exemplo, de tal
forma se sofisticaram as organizações para administração de condomínios que, de
meros prestadores de serviços de portaria, hoje, administram complexos serviços de
segurança, limpeza, lazer, transporte e outros serviços para seus condôminos.
Em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo³, seu autor relata que
os condomínios deixaram de ser um conjunto de casas ou apartamentos, ganharam
novas atribuições e infra-estrutura de fazer inveja aos grandes clubes, compara-os a
mini-cidades e questiona como administrá-los.
Uma das condições legais para funcionamento das sociedades civis sem fins
lucrativos (que não se presta à comercialização) é a existência de um estatuto. No
caso de condomínios edilícios, a convenção de condomínio, que deve ser
devidamente registrada nas repartições competentes, conforme dispõe o artigo
1.333 do Código Civil (2002), estabelece:
A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde
logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para
quantos sobre elas tenham posse ou detenção.
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do
condomínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso do condomínio se reger por associação civil, caso dos loteamentos
fechados, o início de sua existência decorre de ações previstas no artigo 45 do
Código Civil (2002), que reza:
3

COUTO, Antônio. Supercondomínios: do conceito à operação. O Estado de São Paulo,

30/12/2007.
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Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida, quando
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbandose no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Por mais simples que sejam tais entidades, sempre têm, além de suas
atividades fins, atividades de apoio relacionadas à administração ou de outras
naturezas que, certamente, implicam em custos para sua realização.
Assim, as entidades civis sem fins lucrativos, via de regra, movimentam
recursos e, como tal, seus dirigentes estão sujeitos a prestações de contas
periódicas para condôminos ou associados. Em tais prestações de contas,
normalmente apresentadas através do Demonstrativo Fluxo de Caixa, são
evidenciadas
despesas

por

as movimentações financeiras pelo regime contábil
natureza

de

caixa –

de gastos, receitas, e saldos de disponibilidades da

entidade, sendo este o único ativo evidenciado, enquanto os demais são omitidos
nestas prestações de contas, não permitindo, pois, que os interessados no valor do
patrimônio acumulado da entidade tenham conhecimento de sua grandeza. Segundo
Marion (1997), este demonstrativo indica a origem de todo o dinheiro que entrou no
caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em determinado
período e, ainda, o resultado do fluxo financeiro.
Da mesma forma, como seus gastos são normalmente demonstrados por
natureza (descrição do gasto), e não pela sua finalidade (aplicação do gasto), os
interessados nas informações financeiras, tais como,

gestores, condôminos,

associados e outros interessados não têm explicitamente uma dimensão dos gastos
realizados pelas diversas atividades da entidade, estabelecidas nos seus estatutos e
convenções, o que não lhes permite o gerenciamento financeiro dos custos por
atividades, conforme estatuído. E mais ainda, e o que é mais grave, o fato de
determinados gastos significativamente importantes tais como: manutenção de
extintores, manutenção de elevadores, higiene e limpeza de caixas e cisternas,
seguros contratados e mais uma gama de atividades importantes para a segurança
e saúde dos condôminos não serem destacados nos processos de prestação de
contas, podem passar despercebidos se não forem realizados, seja por motivos
financeiros ou mesmo por negligência, colocando em risco toda a comunidade. A
obrigatoriedade do destaque de tais informações evidenciará para os condôminos,
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se houve ou não, a realização daquelas atividades, permitindo, pois, uma cobrança
em caso de não realização.
Tão significativa quanto a carência de informações gerenciais relacionadas
aos custos das atividades estatuídas, é a omissão, em tais demonstrativos de
prestações de contas, de passivos contratados, devidos e contingenciados, ou de
ativos a receber decorrentes das cotas condominiais não quitadas, e os
correspondentes acréscimos, normalmente desconhecidos de seus interessados por
não serem evidenciados nos demonstrativos financeiros (anexo 12), em razão de
não terem sido realizados (pagos) ou recebidos no exercício de levantamento das
prestações de contas, embora, sejam tratados como líquidos e certos.
O fato de não ter fins lucrativos leva muitas dessas entidades a adotar o
regime de caixa no processo de contabilização, que se caracteriza como uma
“norma contábil pela qual os ingressos são atribuídos ao exercício em que são
recebidos e os custos ao exercício em que são pagos.” (SÁ e SÁ, 1994, p.421).
Constata-se, pois, que o foco do registro contábil fica restrito ao processo de
pagamentos, recebimentos e saldos de disponibilidades.
Dessa forma, questionamentos de natureza patrimonial e financeira ficam
normalmente sem respostas através das prestações de contas, frustrando seus
leitores, e impossibilitando-os muitas vezes de questionar sobre sua existência e
volume, por desconhecimento absoluto dessas informações.
Carências dessa natureza, comuns nas entidades condominiais, conforme
evidenciado nos anexos 12, podem ser sanadas pela contabilidade, desde que
seguidas as normas contábeis e processadas por um Plano Contábil apropriado.
A Resolução CFC Nº 1121/2008 (anexo 4) que aprova a NBC T 1 – Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
estabelece nas considerações iniciais que “demonstrações contábeis preparadas
sob a égide desta Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam
úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral, ...”. No
que tange aos “Objetivos das Demonstrações Contábeis”, estabelece que
O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a
posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição
financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários
em suas avaliações e tomadas de decisão econômica.

Dando continuidade aos objetivos das demonstrações contábeis estabelece
em seu item 14 que
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Demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da
atuação da Administração na gestão da entidade e sua capacitação na
prestação de contas quanto aos recursos que lhe foram confiados. Aqueles
usuários que desejam avaliar a atuação ou prestação de contas de
Administração fazem-no com a finalidade de estar em condições de tomar
decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, manter ou vender
seus investimentos na entidade ou reeleger ou substituir a Administração.

A Resolução CFC Nº 1049/2005 (anexo 9) que altera o subitem 3.2.1.1 NBC
T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis
estabelece que “o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a
evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição
patrimonial e financeira da Entidade.”
Assim sendo, a adoção de um sistema de contabilização e evidenciação mais
abrangente, com focos múltiplos – patrimonial, econômico, financeiro e gerencial,
promoverá o enriquecimento das informações contábeis a serem apresentadas, de
tal forma que seus demonstrativos não só serão instrumentos de julgamento da
prestação de contas dessas entidades, mas também de conhecimento da grandeza
do patrimônio da entidade e do custeamento de suas atividades, fundamental à
transparência do processo de gestão para fins de prestação de contas e de tomada
de decisões.
Fundamentalmente, na proposta apresentada neste estudo, o regime de
contabilização passaria para o regime de competência que é, como já citado na
página 14, “uma norma contábil pela qual os ingressos e os custos são atribuídos
ao exercício a que pertencem embora possam ser recebidos e pagos em outros
exercícios.”
Quanto aos demonstrativos contábeis, seriam adotados os estabelecidos pela
Resolução CFC Nº 877/2000 que divulga a NBC T 10.19 – Aspectos Contábeis
Específicos em Entidades Diversas – Entidades sem Fins Lucrativos (anexo 5).
No intuito de evidenciar os custos das atividades condominiais para
atendimento ao gerenciamento da gestão, adotar-se-ia o sistema de custeamento
por atividades., baseado nos serviços atribuídos ao condomínio nas convenções
condominiais ou estatutos das associações civis.
Finalmente, considerando ser uma prática administrativa no exercício das
atividades das entidades sem fins lucrativos, a elaboração de orçamentos, como
forma de definir o valor de quotas para financiamento dos gastos necessários a sua
operacionalização, a integração dos modelos dos demonstrativos contábeis aos
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demonstrativos de orçamento e controle financeiro promoverá um fechamento
inteirado e integrado, gerencial e transparente, do processo de prestação de contas.
Sobre essa abordagem, assim se manifesta CARNEIRO et al (1992):
O orçamento, ainda que não previsto nas Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC T 10), é peça fundamental para a verificação do
equilíbrio tratado no item Demonstração do Superávit ou Déficit,
constituindo-se num poderoso instrumento gerencial, pois o exercício de sua
preparação leva os gerentes a refletirem detalhadamente sobre cada
atividade, permitindo o acompanhamento e controle das operações,
fornecendo informações essenciais sobre as despesas previstas e as
receitas associadas às atividades planejadas, mostrando a composição do
suporte financeiro.

Complementa informando que
Os orçamentos devem ser elaborados pela diretoria e aprovados em
assembléia de associados para que direcionem as ações dos gestores e
para que forneçam informações que indiquem transparência de atitudes e
auxiliem no atingimento da eficiência e eficácia da entidade.

1.4

Relevância

Segundo dados do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locações e
Administradoras de Condomínios Residenciais e Comerciais, e Imóveis do Estado do
Rio de Janeiro (SECOVI-RIO), o setor de condomínios e empresas do segmento,
exerce papel fundamental na vida de mais de 3,5 milhões de pessoas.
A importância do segmento para a economia nacional gera 100 mil empregos
diretos e indiretos, R$1 bilhão em salários e encargos e R$750 milhões em tarifas
públicas. Tratam-se de números expressivos de um setor cujo envolvimento com a
contabilidade

carece

de

modernização,

considerando,

principalmente,

as

características atuais da informação contábil, relacionadas não apenas ao tradicional
objetivo de prestação de contas, mas, também, o foco gerencial para tomada de
decisões.
A par do levantamento de dados do presente estudo limitar-se aos
condomínios do Rio de Janeiro, face a federalização da legislação condominial, o
resultado apresentado poderá ser aplicado aos condomínios dos demais estados da
federação.
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1.5

Delimitação do estudo

O objeto de estudo do presente trabalho são os condomínios do Estado do
Rio de Janeiro filiados ao Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locações e
Administradoras de Condomínios Residenciais e Comerciais, e Imóveis do Estado do
Rio de Janeiro (SECOVI-RIO), o que representa algo como 32 mil condomínios.
A

coleta de dados, obtida através do questionário de pesquisa e

documentos, foi realizada em condomínios que, além dos serviços básicos de
recepção e segurança, prestam serviços de maior sofisticação, tais como serviços
públicos (transporte, por exemplo) e lazer.
O modelo teórico do sistema contábil apresentado, quanto a sua
funcionalidade, e face a flexibilização de sua estrutura de contas, poderá ser utilizado
por qualquer condomínio do porte dos que participaram do levantamento dos dados,
visto que há bastante elasticidade no rol de serviços prestados pelos condomínios
objeto deste estudo, com a opção de serem incluídos novos serviços.

24

2

Referencial Teórico

2.1 –

Modelo Teórico de Sistema de Informações Contábeis

2.1.1 – Introdução

Em recente estudo do SINCOVI-RIO4, apurou-se que em determinadas regiões
no Rio de Janeiro, a taxa condominial chega, em alguns casos a 65% do valor do
aluguel, como no bairro do Grajaú, na zona norte do município, o que é considerado
um peso significativo dos serviços prestados pelos condomínios, do ponto de vista
daquele sindicato.
Nos chamados bairros nobres, onde o valor do aluguel é maior, a pesquisa
constatou que a relação taxa de condomínio versus aluguel cai consideravelmente. A
primeira vista pode-se considerar que a estrutura básica de custos de um edifício
residencial nos dois bairros não são muito diferentes, influenciando para o maior
valor absoluto das taxas condominiais dos bairros mais nobres a sofisticação de
serviços prestados nos condomínios desses bairros. Todavia, podem não passar só
de especulações. Só a análise dos custos de operações dos condomínios poderá
realmente explicar o comportamento das taxas condominiais, independentemente de
onde se situam os bairros.
A par da tendência de sofisticação da administração condominial, responsável
direto pelo aumento estrutural de custos condominiais, há que se levantar com
acuidade outras possíveis influências, o que demandará necessariamente a
existência de um sistema de informações modelado para esse tipo de atendimento
que não deve ser tratado como um problema circunstancial, de momento, mas como
um

problema

estrutural

objetivando a apuração de

que

necessita ser acompanhado sistematicamente,

resultados fidedignos da gestão condominial. Sobre

esta abordagem,
4

CAMPOS, Cristiane. Caderno de Imóveis. Rio de Janeiro: Jornal O Dia, 7 de junho de 2009.
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NAKAGAWA (1995, p.21) destaca a dicotomia entre a exatidão e acurácia dos
números gerados em um sistema, e assim se manifestou:
Além de mensurar com exatidão os eventos, objetos e transações de uma
empresa, a Contabilidade
deverá
preocupar-se também com a
acurácia da
informação gerada, ou seja, com sua representatividade para o tomador da
decisão

Continuando, afirma que
enquanto o que se espera da exatidão dos números obtidos de um sistema .
. . (Teoria da Mensuração) é a eficiência do processo decisório, o que se
espera da acurácia dos mesmos números (Teoria da Comunicação) é a
eficiência do processo decisório.

Há que se considerar também que muitos dos confortos ou prazeres
sofisticados oferecidos pelas entidades condominiais são cobradas à parte, tais como
uso do salão de festas, quadras, espaços gourmets, academias, e outros serviços.
Que preço deve ser cobrado? Fixado com qual critério? O preço cobrado cobre os
custos daquele serviço oferecido? Eis aí, pois, mais uma razão para a adoção de um
sistema de informações contábeis, arquitetado com apuração de custos de serviços
para atendimento a esse tipo de gestão.

2.1.2 – Contextualização da Contabilidade

A história da contabilidade, em sua fase embrionária, trata de registros de
transações financeiras de quatro mil anos atrás, e até mais antigos, encontrados em
diversos recantos do mundo então conhecido. Todavia, a contabilidade como a
temos hoje, tem pouco mais de quinhentos anos, considerando-se o início do que
temos a partir da divulgação do método das partidas dobradas em 1494, por Luca
Pacioli, na Itália. (Hendriksem e Van Breda, 1999).
O que merece destaque em toda essa

história é que ela nasceu e se

desenvolveu por interesse da própria sociedade, particularmente dos próprios
empresários numa primeira fase, e posteriormente também dos acionistas e
investidores, como consequência do crescimento dos negócios a partir das décadas
finais do século XIX.
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Hoje, aos

seus interessados originais, somam-se

os

administradores,

executivos, fornecedores, financiadores, governo e pessoas físicas, ATHAR (2005,
p.4), enfim, todos os que conhecem e vêm utilidade nas informações contábeis, e aí,
permitimo-nos incluir os síndicos e condôminos por tudo que veremos neste estudo.
Segundo HENDRIKSEN e VAN BREDA (1999, p.41)
quando o Congresso Americano determinou a criação da Securities and
Exchange Commision (SEC) com a finalidade de regulamentar a
contabilidade, não estava criando um novo sistema de informações; ao
contrário, estava simplesmente procurando regulamentar um sistema que
havia florescido por conta própria por mais de cinco séculos.

Um conhecimento que sobreviveu a guerras e crises econômicas e continua
orientando e decidindo negócios hoje, é, por si só, um instrumento útil e poderoso
que dispensa imposições para ser aplicado. O fato das autoridades prepostas para
elaboração e divulgação de normas contábeis não ter se manifestado em relação às
entidades condominiais, não torna a informação contábil menos significativa para
tais entidades. Da mesma forma que na atividade empresarial são utilizados
sistemas contábeis mais, ou menos sofisticados, caso das micro e das grandes
empresas, também na atividade condominial o bom senso deverá prevalecer na
utilização dessa ferramenta, considerando-se, fundamentalmente, a relação custo x
benefício da informação produzida.
A história da contabilidade condominial também nasceu registrando
operações simples de uma atividade que na Idade Média se justificava por medida
de segurança, e posteriormente, como consequência do êxodo do homem do campo
para os grandes centros urbanos.
O que não se podia prever é que aquela consequência acabaria dando
origem a um novo estilo de vida, em condomínios, hoje, cada vez mais sofisticados
e envolvendo uma estrutura de serviços que exige recursos cada vez maiores para
seu gerenciamento. Neste ponto é que entra a contabilidade, mas não a
contabilidade de registros para fins meramente históricos de fatos consumados do
passado, mas a contabilidade produtora de informações úteis para gerenciamento
atual, e preditivas para o planejamento futuro.
Não usar um conhecimento com as características apresentadas pela
contabilidade moderna, com toda a complexidade e responsabilidade que envolve a
gestão condominial, principalmente em comunidades mais sofisticadas, parece-nos
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uma atitude de pouco interesse pela transparência de gestão e, até mesmo, de risco
ao patrimônio condominial.

2.1.3 – Sistema de Informações

Primeiramente, para se entender o conceito de sistema de informação, é
oportuno o conhecimento da distinção entre dado e informação:
•

dado é o registro puro, ainda não interpretado, analisado e processado;

• informação é o dado que foi processado e armazenado de forma
compreensível para seu receptor e que apresenta valor real ou percebido para suas
decisões correntes ou prospectivas. DAVIS (apud NAKAGAWA, 1993, p.60).
Dizer-se que a cota condominial de uma moradia tem um valor qualquer, tratase de um mero dado, visto que não foi feita qualquer inferência para nos dar uma
noção de grandeza da cota. Quando, todavia, o dado é relacionado com o valor de
um aluguel, no caso, ou com o local onde é cobrado, o número passa a ter
significado, pois permite fazer-se uma relação entre os dados, e gerar um senso face
ao juízo relacionado à sua grandeza. Aí foi gerada uma informação.
Para DIAS FILHO (2005, p.5), “a utilidade da informação está associada à
capacidade que ela tenha de ajudar o indivíduo a decidir de acordo com os seus
objetivos”. MURDICK E ROSS

(1975, apud DIAS FILHO, p.5)

de forma

mais

pragmática afirmam que

“uma informação é necessária quando sem ela a

decisão for diferente. Por essa ótica, pode-se concluir que a informação não tem
nenhuma utilidade se não for capaz de influenciar decisões.”
Para GUERREIRO (1989, apud DIAS FILHO, p.5), uma informação só é
conveniente quando:
a) modifica nosso conhecimento a priori do mundo que nos rodeia;
b) incrementa o valor esperado de uma decisão que é função desse
conhecimento do mundo;
c) o incremento do valor esperado da decisão é maior que o custo da
informação.

Para entendimento do conceito da informação sistematizada há que se
conhecer o conceito de sistema. Dentre as manifestações de diversos autores sobre
sistema de informações, destacam-se:
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Para BERTALANFY (1975, p.61), “sistema pode ser definido como um
complexo de elementos em interação.”
Conforme BIO (1985, apud PADOVEZE, 1998, p.24), “considera-se sistema um
conjunto de elementos independentes, ou um todo organizado, ou partes que
interagem formando um todo unitário e complexo.”
Para OLIVEIRA (1990, apud PADOVEZE, 1998, p.24), “sistema é um conjunto
de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo
unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função.”
PEREIRA (1999, p.37) identifica as seguintes características nos sistemas:
•
compõem-se de partes ou elementos que se relacionam de forma a
constituir um todo;
•
possuem um objetivo ou uma razão que integra e justifica a reunião de
suas partes; e
•
delimitam-se em determinado contexto, apesar da possibilidade de
serem decompostos ou compostos de forma a permitir o estudo de suas
interações com elementos externos ou entre elementos internos.

Relativamente a sua capacidade de interação com o ambiente, classifica-os
como:
•
abertos – são capazes de interagir com seu ambiente, influenciando-os
ao mesmo tempo sendo por ele influenciado. Exemplo: os seres vivos; e
•
fechados – não são capazes de interagir com o ambiente, não
realizando transações de troca externa. Exemplo: relógio.

Continuando, em relação a sua capacidade de modificar suas características
por meio de realização de atividade, os sistemas podem ser:
•
estáticos – não realizam atividade e, portanto não modificam suas
características ou estruturas e independem da ocorrência de eventos.
Exemplo: sistema métrico.
•
dinâmicos – realizam atividade e, portanto têm suas características
alteradas conforme a ocorrência de eventos. Esses eventos tanto podem
decorrer de atividades realizadas internamente quanto de suas interações
com seu ambiente. Exemplo: seres vivos; e
•
homeostáticos – dispõem de um mecanismo que os caracteriza como
estáticos em relação a seu ambiente externo, mas dinâmicos em relação a
seu funcionamento. Exemplo: refrigerador.

Consideradas as classificações de sistemas sob o enfoque da teoria dos
sistemas, PEREIRA (1999, p.38) caracteriza a empresa como “um sistema aberto e
essencialmente dinâmico, isto é, como um conjunto de elementos interdependentes
que interagem entre si para a consecução de um fim comum, a constante interrelação com seu ambiente”.
Concluindo a abordagem sobre a interação das empresas com o meio
ambiente, BIO (1985, apud PEREIRA, 1999, p.39) observa que
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uma das implicações críticas dos conceitos de sistema na Administração é
justamente a concepção da empresa como um sistema aberto, pois tal visão
ressalta que o ambiente em que vive a empresa é essencialmente dinâmico,
fazendo com que um sistema organizacional, para sobreviver, tenha de
responder eficazmente às pressões exercidas pelas mudanças contínuas e
rápidas do ambiente.

2.1.4 – Sistema de Informação Contábil

São diversas as manifestações de autores sobre o tema sistema de
informações contábeis, das quais destacam-se:
para HORNGREEN, SUNDEN e STRATTON (2004, p.6), “sistema de
contabilidade é um mecanismo formal para recolher, organizar e comunicar
informações sobre as atividades de uma organização”;
para BODNAR e HOPWOOD (2000, apud SOUZA e PASSOLONGO, 2006,
p.2), “Sistema de Informação Contábil é uma coleção de recursos humanos e
materiais utilizados para transformar dados contábeis e financeiros e outros dados em
informações utilizadas por vários tomadores de decisão”.
para

a

CVM-IBRACON-IPECAFI 5, “a Contabilidade é, objetivamente,

um Sistema de Informação e Avaliação destinado a prover seus usuários com
demonstrações e análises

de

natureza

econômica, financeira, física e de

produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.”
Dessa maneira, para Moraes e Nagano (2007), os conceitos de sistema de
informação, sistemas

contábeis

e

a

própria

contabilidade

se

fundem,

demonstrando a contabilidade como a ciência da informação, que utiliza uma
linguagem própria para armazenar e transmitir determinada mensagem aos possíveis
interessados.
RICCIO (1989, p.33) conclui considerando que,
Assim, com base nas diversas proposições examinadas, podemos resumir
os objetivos de um Sistema de Informação Contábil como sendo:
1.
Prover informações monetárias e não monetárias, destinadas às
atividades e decisões dos níveis Operacional, Tático e Estratégico da
empresa, e também para os usuários externos.
2.
Constituir-se na peça fundamental do Sistema de Informação Gerencial
da Empresa.
5 Comissão de Valores Mobiliários - Deliberação CVM 29 - Aprova a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade.
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Neste estudo, numa visão holística do sistema contábil, seriam elementos
interdependentes:
•

o balanço patrimonial, que mostra as riquezas e suas origens, próprias e
de terceiros;

•

o demonstrativo de resultado que mostra as receitas, despesas e
resultados da gestão condominial, explicitando a situação econômica da
entidade; e,

•

o fluxo de caixa ou demonstrativo de origens e aplicações que mostra a
situação financeira.

Esse conjunto de elementos forma o que se identifica como saídas do sistema.
Tais elementos, no sistema contábil, são necessariamente interdependentes face as
suas naturezas, mas retratando um único corpo, o patrimônio da entidade. Numa
visão mais detalhada ficaria o plano das contas contábeis para registro das operações
financeira realizadas – entradas do sistema, a serem processadas para geração das
saídas do sistema (demonstrações e relatórios financeiros).
PADOVEZE (1998, p.24), afirma que “fundamentalmente, o funcionamento de
um sistema configura-se com o processamento de recursos (entradas do sistema),
obtendo-se, com esse processamento, as saídas ou produtos do sistema (entrada,
processamento, saída).”
Considerando ser um dos focos deste estudo a concepção de um modelo de
sistema de informação para prestação de contas, com objetivos gerenciais, cabe
destacar

que

a

compreensão

do

gerenciamento

da

informação

passa

necessariamente pelo entendimento dos modelos de decisão, mensuração e
informação, bem como na análise do modo que impactam entre si e são impactados.
Segundo BEUREN (1998, p.18), a contabilidade, como um sistema de
informação que é, “há muito tempo, vem usando a técnica de construção de modelos
e, cita como exemplos o balanço patrimonial, que tem como principal objetivo
demonstrar a situação patrimonial-financeira da empresa em determinado momento”.
Cita, também o demonstrativo de resultado, cujo modelo tem por finalidade identificar
as mudanças ocorridas, entre dois balanços, no patrimônio líquido.
Os gestores necessitam de informações que estejam em consonância com
seus modelos decisórios. Assim, o modelo de informação deve ser estudado com
base na análise dos modelos de decisão e mensuração, de forma inteirada e
integrada para que se dê consistência a informação gerada.
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De acordo com ARANTES (1998, apud DIAS FILHO, 2005, p 4),
... muitas deficiências que se atribuem aos subsistemas de informações, na
prática, deveriam ser imputadas ao modelo de gestão, já que este define os
requisitos básicos das informações utilizadas no processo decisório. Em
outras situações, porém, realmente é o subsistema de informações que
deixa de considerar os requisitos de gestão e, consequentemente, torna-se
pouco útil ao processo decisório .

Ainda sobre a importância da integração dos modelos de informação,
mensuração e decisão, MASON JR., (apud BEUREN, 1998) registra que
...o sistema de informações gerenciais deve fornecer informações básicas de
que os gestores necessitam em suas tomadas de decisão. Assim, quanto
maior for a sintonia entre a informação fornecida e as necessidades
informativas dos gestores, melhores decisões poderão ser tomadas. O
processo de decisão e o fluxo de informações são essenciais e inseparáveis
no desenho e arquitetura de um sistema de informações gerenciais.

2.1.5 – Modelo

Para BEUREN (1998, p.17), “a concepção de um modelo tem por finalidade
facilitar o entendimento e a manipulação das relações que ocorrem entre as diversas
variáveis que integram um sistema ou processo, abstraídas de uma realidade”.
Continuando, para a autora “um modelo representa ou descreve os elementos
relevantes de um processo ou de uma situação e as interações existentes entre eles”.
Considerando o estudo do SINCOVI-RIO, por exemplo, pode-se relacionar o
peso do valor da taxa condominial com o aluguel cobrado por bairros. Todavia, a
origem do valor da taxa de condomínio é derivada do valor dos custos operacionais.
Daí, ao modelar-se o sistema de informações contábeis, a necessidade de se
destacar as informações dos custos condominiais, considerado a sua relação com o
valor das cotas condominiais, este, o dado mais significativo para os condôminos.
PELEIAS (1992, apud BEUREN, 1998, p.17), assim define um modelo: “... é a
descrição do funcionamento de um sistema, representando uma construção em
particular, utilizando-se da teoria, a qual lhe serve como suporte conceitual.”
O modelo proposto neste estudo visa disponibilizar informações financeiras,
inteiradas e integradas, contabilmente sistematizadas, provenientes do processo de
gestão operacional dos condomínios, a serem utilizadas pelos diversos usuários –
gestores da administração condominial, os próprios condôminos e, eventualmente,
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fornecedores, financiadores e outros interessados, no intuito de se conhecer a
situação patrimonial, econômica e financeira do condomínio, e assim, com os
resultados apurados, avaliar-se o sucesso ou não do modelo de gestão
implementado.
Para tanto foi concebido um modelo de gestão, que é uma representação
teórica do processo de administração de uma organização, a fim de garantir a
consecução da missão para a qual foi concebida.

2.1.5.1 – Modelo de decisão

Sobre modelo de decisão, GUERREIRO (1989, apud CATELLI, 1999, p.303)
entende que
...o processo de tomada de decisões, em nível empresarial, tem uma perfeita
correspondência com o ciclo gerencial de planejamento, execução e
controle. Assim as diversas etapas analíticas do processo de tomada de
decisões podem ser identificadas com cada uma das fases do ciclo
gerencial.

Relativamente ao planejamento, nas assembléias condominiais, de acordo com
o artigo 1.348 da Lei 10.406/02 que trata do Condomínio Geral, “compete ao síndico: .
. . VI – elaborar o orçamento de receitas e despesas relativa a cada ano.” O processo
de orçamento deve observar o custeamento dos serviços instituídos na competente
convenção de condomínio, ou nos estatutos no caso de associação civil como
administradora do condomínio, além de se planejar, se for devidamente convocada
assembléia para este fim, novos serviços e melhorias prediais e ambientais.
A execução dar-se-á pelo cumprimento dos itens IV e V do artigo 1.348, que
trata, das seguintes competências: “cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento
interno e as determinações da assembléia.”, e, “diligenciar a conservação e a guarda
das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos
possuidores”.
O controle será exercido pelo cumprimento do item VIII do artigo 1.348, que
estabelece que compete ao síndico “prestar contas à assembléia, anualmente e
quando exigidas”.

33

2.1.5.2 – Modelo de mensuração

De acordo com MOCK & GROVE (1979:3, apud CATELLI, 1999, p.305),
mensuração pode ser entendida como “um conjunto específico de procedimentos
para atribuir números a objetos e eventos, com o objetivo de prover informação válida,
confiável, relevante e econômica, para os tomadores de decisão”.
CRUZ (1991:45, apud CATELLI, 1999, p.305), define modelo de mensuração
“como um conjunto de procedimentos (. . .) cujo objetivo é fornecer a base conceitual
adequada para a mensuração de eventos, de acordo com as necessidades do modelo
de gestão da empresa.”
A Contabilidade, segundo a CVM-IBRACON-IPECAFI, como descrito na página
24, “é um sistema de informação e avaliação (grifo nosso)” e, como tal, mensura
informações, financeiramente. No caso da contabilidade condominial proposta serão
modeladas a mensuração de ativos e passivos, receitas e custos das atividades
estatuídas, custos reembolsáveis, custos de construção e melhorias ambientais,
centros de custos, rastreamentos de custos, apuração e distribuição do resultado
social.

2.1.5.3 – Modelo de informação

Segundo GUERREIRO (1995, p.46), modelo de informação é a “lógica de
elaboração e transmissão da informação”.
CATELLI (1999, p.307), sustenta que “o modelo de informação deve refletir as
características próprias de cada empresa, que decorrem de sua relação com seu
meio ambiente e de suas relações internas.”
A contabilidade condominial, por ter como objeto entidades sem fins lucrativos,
organizar-se-á para atender as demandas de informações de natureza patrimonial,
econômica e financeira, determinadas pela NBC T 19.10 – Aspectos Contábeis
Específicos em Entidades Diversas – Entidades sem Fins Lucrativos, conforme
Resolução CFC 877/2000, do Conselho Federal de Contabilidade (anexo 5).
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As demonstrações contábeis, de acordo com o item 10.19.3.1, são as
determinadas pela NBC T 3, de que trata a Resolução CFC nº. 1121/2008, constantes
do anexo VII.
Para gerenciamento dos custos dos serviços oferecidos aos seus clientes –
condôminos, adotar-se-á o custeio por atividades, gerando, assim, um conjunto de
informações com finalidades de gerenciamento e de prestação de contas, proposta
deste estudo.

2.2

Entidades sem Fins Lucrativos: Condomínios

A crise do Estado como provedor dos serviços sociais marcou as últimas três
décadas no Brasil. Esta realidade limitou sobremaneira a sua capacidade de
atendimento às demandas sociais, desembocando numa situação de caos
que tem se apresentado como um ambiente propício ao crescimento de um
número cada vez maior de organizações sem fins lucrativos com vistas à
produção de bens e serviços públicos. ALBUQUERQUE e CAVALCANTE
(2007, p.1).

Entre as organizações para defesa dos interesses de uma sociedade, por
omissão da ação do estado, está a instituição do condomínio, legal ou de fato.
Os condomínios, que nasceram como consequência do êxodo do homem do
campo para as grandes cidades, proliferaram de tal ordem que, ao influenciarem o
crescimento desordenado das grandes cidades, levou o estado a encontrar
dificuldades no atendimento às demandas sociais, tais como, transportes, lazer,
saúde, educação, segurança, entre as mais importantes. A resposta da sociedade foi
o deslocamento para as periferias na busca por qualidade de vida através de sua
assunção como provedor de alguns serviços básicos tais como segurança, higiene e
limpeza, meio ambiente e, mais recentemente, o lazer. Nasciam assim os
condomínios verticais, legalmente, ou de fato, como condomínio fechado.
No Brasil, os condomínios legais, como entidades sem fins lucrativos que são,
estão regulamentados na Lei 10.406/02, o novo Código Civil Brasileiro.
A Revista do Sindicato da Habitação de jul/ago 2009, na seção Coletânea de
Artigos Jurídicos, todavia, assim trata essa matéria:
Ainda existe muita discussão com relação à vigência ou não de
artigos da Lei nº 4.591 no que tange aos condomínios. ... A
10.406/2002 não revogou expressamente os artigos 1º ao 27 da
4.591/1964, o que nos remete às duas hipóteses seguintes, que

alguns
Lei nº
Lei nº
são a
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incompatibilidade ou a normatização integral da matéria. ... Por esse motivo,
entendemos que os artigos da Lei nº. 4.591/1964 que não são incompatíveis
com o Código Civil e tampouco foram por ele regidos permanecem em vigor.

Quanto aos condomínios de fato, quando organizados, são regidos como
associações civis, conforme Capítulo II – Das Associações, da Lei nº. 10.406/2002.
Neste caso, a organização condomínio será administrada por um presidente e não um
síndico, embora ambos exerçam as mesmas funções e responsabilidades, inclusive a
prestação de contas.
No Rio de Janeiro, nas regiões da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes,
principalmente, tem se intensificado a proliferação de comunidades condominiais, ou
seja, conjunto de condomínios

edilícios, atuando como condomínio legal

isoladamente, mas tendo como administradora das áreas comuns e de lazer,
associações civis. Tratam-se de entidades com identidade jurídica independente,
coabitando em um mesmo espaço físico (anexo 3).
Nestes casos, os condôminos responsabilizam-se pelo custeamento, tanto dos
gastos dos condomínios inseridos na comunidade condominial, quanto da associação
civil administradora das áreas comuns, serviços e lazer. As diretorias das duas
entidades são compostas por moradores

do condomínio, eleitos regularmente

segundo os respectivos estatutos e convenções.

2.3

Objetivo de Prestação de Contas

Segundo CARMO, JÚNIOR e LOPES (2007, p.60) “prestar contas é dar
satisfação aos condôminos de todos os atos praticados pelo síndico, evidenciando o
movimento financeiro e patrimonial ocorrido durante o ano de sua gestão.”
O condomínio como instituição, escolherá um síndico, em assembléia, para sua
administração – art. 1.347 do Código Civil. No artigo 1.348 a lei discorre sobre as
competências do síndico, e entre elas, está estabelecido no “item VIII – prestar contas
à assembléia, anualmente e quando exigidas;”.
Os condomínios regidos como associação civil de que trata o Capítulo II – Das
Associações, em seu artigo 54 estabelece que “ Sob pena de nulidade, o estatuto
das associações conterá: item VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação
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das respectivas contas.” A expressão “a forma de gestão administrativa” foi
acrescentada através da Lei nº. 11.127, de 2005.
Segundo a lei, a obrigação da prestação de contas é do síndico do condomínio,
bem como do presidente da associação civil organizada para administrar um
condomínio de fato.
A lei condominial não estabelece procedimentos para prestação de contas. No
Brasil, as entidades que realizam operações de natureza financeira com fins
lucrativos, seguem as normas contábeis emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. Para elaboração das demonstrações contábeis, o CFC baixou a
Resolução n. 1121/2008 que aprova a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis , constante do anexo 4.
Nas considerações iniciais da NBC T 1, reza que:
Demonstrações contábeis preparadas sob a égide desta Estrutura
Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de
decisões e avaliações por parte dos usuários em geral , não tendo o
proposto de atender finalidade ou necessidade específica de determinados
grupos de usuários. ...
Esta Estrutura Conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma
gama de modelos contábeis e conceitos de capital e sua manutenção.

Para atender especificamente as sociedades civis sem fins lucrativos, que
administram os condomínios de fato, o CFC baixou a Resolução CFC n. 877/2000
que aprova a NBC T 10.19 – Dos aspectos contábeis específicos em entidades
diversas – Entidades sem fins lucrativos, constante do anexo 5. Para efeito de
elaboração das demonstrações contábeis, a Resolução n. 877/2000 determina que
são as mesmas estabelecidas na NBC T 3. – Conceito, Estrutura e Nomenclatura das
Demonstrações Contábeis. Determina, porém a substituição da conta Capital por
Patrimônio Social, e a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit
do Exercício.
Quanto aos condomínios edilícios, embora reconhecidos como instituições
legais, não existem normas contábeis específicas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade para elaboração de demonstrações contábeis, apenas a
recomendação de que sejam seguidas as normas contábeis para as sociedades civis
sem fins lucrativos (anexo 13).
Com

a

omissão

do

Conselho

Federal

de

Contabilidade

quanto

a

regulamentação das demonstrações contábeis para os condomínios, a prática
contábil é a adoção do regime de caixa como regime de contabilização das operações
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financeiras dos condomínios, o que leva a se retratar nos demonstrativos contábeis
apenas o foco financeiro dos demonstrativos emanados pelo regime de contabilização
de caixa. Da mesma forma, a par do Conselho Federal de Contabilidade estabelecer
procedimentos contábeis específicos para as associações civis, as associações
estabelecidas para administração de condomínios não observam tais procedimentos
contábeis tendo em vista liminar que impede os Conselhos Regionais de
Contabilidade de fiscalizar as entidades condominiais.(anexo 14).
Assim, do ponto de vista da elaboração dos demonstrativos contábeis,
constatamos que os condomínios, independente de suas constituições jurídicas, não
seguem as orientações das Normas Brasileiras de Contabilidade, com grave perda de
qualidade das informações contábeis e, em consequência, falta de transparência nos
processos de prestação de contas, em prejuízo dos seus usuários, principalmente os
condôminos.

2.4

Objetivos gerenciais

A Lei n. 11.127/2005 introduziu no “item VII – aprovação das respectivas
contas”,

do artigo 54 da Lei 10.406/2002, a expressão “ a forma de gestão

administrativa.” Assim, o artigo 54 passou a ter a seguinte redação: “Sob pena de
nulidade, o estatuto das associações conterá:
VII – a forma de gestão e aprovação das respectivas contas.”
Dessa forma, deverá estar explicitado nos estatutos das associações, além dos
instrumentos componentes para a prestação de contas dos administradores das
associações, o modelo de gestão a ser adotado.
Considerando as entidades condominiais como prestadoras de serviços
devidamente especificados em estatutos, e que para a prestação de tais serviços é
cobrada aos condôminos uma taxa ou cota previamente estabelecida, o resultado da
gestão condominial será o cumprimento dos serviços estatuídos, realizados
custos estabelecidos e, se possível, abaixo,

aos

mantida a qualidade dos serviços,

gerando superávit financeiro para a organização. Para CARMO, JÚNIOR e LOPES
(2007, p. 60) “os condôminos, que estão interessados em saber como anda a
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situação financeira do condomínio e sempre tem a esperança de uma redução da
taxa condominial, querem informações mais detalhadas sobre a gestão.”
Para atingir tais objetivos a administração condominial tem as opções de
realizar os serviços com seus próprios recursos ou, contratá-los. Tal decisão passa
necessariamente, entre outras, pela análise dos custos.
Além de seu uso para tomada de decisão relacionada à contratação ou não da
prestação de determinado serviço, há que se considerar a necessidade de
informações dos serviços realizados propriamente, de forma a monitorar o fator custo
do tempo de realização de tarefas, não só para verificação do cumprimento do custo
de realização mas, e principalmente, para permitir uma análise de sua otimização
através da eliminação de desperdícios e tibieza.
COGAN (1999, apud AMES, 2008, p.24) afirma que
Um dos grandes desafios nas últimas décadas entre executivos e
acadêmicos, em função da crescente competitividade atual, é a
determinação dos custos dos produtos e serviços, das providências tomadas
para reduzi-los e conseqüente tomada de decisões empresariais adequadas.

A par das entidades sem fins lucrativos aqui estudadas não sofrer dos efeitos
das concorrências, deve por objetivo de gestão manter controle dos custos dos
serviços prestados
Guerreiro (1989) enumera dois modos pelos quais se torna possível melhorar a
qualidade das decisões. O primeiro é melhorar a qualidade da informação necessária,
e o segundo é melhorar o uso da informação. Segundo este autor, os dados ou
informações nem sempre são suficientes ou estão estruturados de forma a subsidiar a
formulação de planos, avaliação de alternativas, execução de operações e medição
de resultados.
SOUZA E PASSOLONGO (2006, p.1), afirmam que “nem sempre as
informações disponibilizadas são as mais adequadas para a tomada de decisão, e
isto pode estar relacionado a alguma deficiência dos Sistemas de Informações
Contábeis.“
Para melhorar a qualidade da informação, primeiramente é preciso tê-las.
O desenvolvimento de um modelo de sistema de informação com foco
gerencial, isto é, voltado para tomada de decisão, passa necessariamente pela
adoção de uma gestão de custo.
Sobre a gestão de custos em serviços, MONZER (2003) afirma que
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a determinação de custos no setor de serviços possui, relativamente ao setor
manufatureiro, a mesma importância ou maior. A inexistência de métricas
mais precisas e definidas como ocorre no campo industrial torna mais
complexa a alocação de custos indiretos e administrativos aos serviços.

Para Machado e Reis (2007), as empresas prestadoras de serviços precisam
gerenciar seus custos utilizando técnicas que permitam identificar e reduzir seus
custos de forma integrada.
BORNIA (2002, apud AMES, 2008, p.26) enfatiza que “a análise de um sistema
de custos pode ser feita de acordo com dois pontos de vista diferentes: sob o enfoque
do princípio de custeio e sob o método de custeio.” Continuando, afirma que no
primeiro caso “define-se a forma de atribuir os custos de um produto ou serviço,
sejam eles custos variáveis ou fixos (KLIEMANN et al 2004); o segundo caso consiste
na definição de como os dados serão processados para se obterem informações”.
O mesmo autor destaca três tipos de custeio:
Custeio por absorção total – todos os custos fixos e variáveis são

•

alocados aos produtos ou serviços;
Custeio por absorção ideal – todos os custos fixos e variáveis são

•

alocados aos produtos ou serviços, exceto os recursos relacionados às
perdas;
Custeio variável ou custeio direto – todos os custos variáveis são

•

alocados aos produtos ou serviços. Os custos fixos são levados ao
resultado como despesas.
Quanto aos métodos de custeio, a par dos vários métodos disseminados na
literatura, serão destacados os seguintes:
•

Custo padrão – de origem americana, foi desenvolvido em fins do
século XIX (KRAEMER, 1995), com o objetivo de dar subsídio para o
controle de custos;

•

Centro de custos – de origem européia, foi desenvolvido no início de
século XX, e tem como foco o tratamento dos custos de transformação
não considerando os custos de matéria-prima;

•

Custeio baseado em atividades (ABC) – de origem americana,
desenvolvida em meados da década de 80, tem foco na avaliação da
eficiência das atividades que consomem recursos. MULLER (1996,
apud MONSER, 2003)
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Tendo em vista a identificação do foco do custeio ABC (Activty Based Costing)
com a atuação das entidades prestadoras de serviços – atividades, focaremos nosso
interesse neste sistema de custeamento para efeito de adoção no modelo de sistema
de informações contábeis a ser proposto.
Nakagawa (1995, p.11) destaca que “o ABC tem se tornado popular apenas
mais recentemente, graças aos seguintes principais fatores” , entre outros,
a. como conseqüência de novos conceitos e estilos de vida, hábitos, lazer,
etc, as inovações tecnológicas nas áreas de informática e de
comunicações permitiram rápida e extraordinária mudança no perfil da
demanda e oferta de bens e serviços em nível global,”

Continuando, alerta que
(...), não é, entretanto, mais um sistema de acumulação de custos para fins
contábeis, em substituição aos já existentes. Os métodos tradicionais de
custeio (VBC – Volume Based Costing), tanto por absorção (também
chamado de pleno ou total) como o variável (ou direto), têm suas áreas
próprias e específicas de eficiência e são absolutamente insubstituíveis.

Para um melhor entendimento do método, é adequado que seja estabelecido o
conceito de atividade e onde ela está inserida, conforme define ROBLES JR. (1994,
apud KREAMER 1995, p.48)
Considera-se atividades as demandas de trabalho que consomem recursos,
bem como o próprio consumo de recursos, mesmo que em determinado
momento não haja aparentemente uma demanda de trabalho. Como
recursos consumidos, há: salários e benefícios, suprimentos, espaço,
depreciação, hardware e software, energia; enfim todos os insumos
econômicos aplicados ou utilizados no desempenho das atividades (...) Em
termos práticos no ABC, tem-se por ordem hierárquica: i) funções; ii
processos/procedimentos; iii) atividades; iv)tarefas; v) subtarefas; vi)
operações.

Na seqüência, complementa:
“... enquanto a Função engloba um nível um tanto quanto elevado, as
Tarefas às vezes englobam um preciosismo de detalhe muito grande para
efeito de controle. A definição do nível de atividade dependerá de cada caso
específico.”

Para MARTINS (2001, p.100),
Uma atividade é uma combinação de recursos humanos, materiais,
tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. É composta
por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades
são necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia
de atividades correlatas, inter-relacionadas.

Continuando, afirma que
o custo de uma atividade compreende todos os sacrifícios de recursos
necessários para desempenhá-la. Deve incluir salários com os respectivos
encargos sociais, materiais, depreciação, energia, uso de instalações etc.
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Muitas vezes, é possível agrupar vários itens de custos em um só para
refletir a natureza do gasto pelo seu total, como por exemplo:
•
salários + encargos + benefícios = custo de remuneração
•
aluguel + imposto predial + água + luz = custo do uso das instalações
•
telefone + fax + correio = custo de comunicações
•
passagens + locomoção + hotel + refeições = custo das viagens

A atribuição de custos às atividades deve ser feita de forma mais criteriosa
possível, de acordo com a seguinte ordem de prioridade, afirma MARTINS (1995,
p.102):
1.
alocação direta – quando existe uma identificação clara, direta e
objetiva de certos itens de custo com certas atividades.
2. rastreamento – é uma alocação com base na identificação da relação de
causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos. Neste
caso utiliza-se um direcionador de custos, que é o fator que determina a
ocorrência de uma atividade.
3. rateio – é realizado apenas quando não há a possibilidade de utilizar nem
a alocação direta nem o rastreamento.

Segundo Ames (2008), a alocação dos custos às atividades utiliza o mesmo
critério do método dos centros de custos, ou seja, o critério de alocação deve
representar o consumo dos insumos pelas atividades da forma mais adequada
possível.

Neste caso usa-se como direcionador o Índice de Atenção (IA),

identificação do tempo/exigência consumido pelo funcionário na realização de uma
tarefa.
Para HORNGREEN, SUNDEM et STRATTON (2004, p.410)
a alocação de custos é, fundamentalmente, um problema de ligar algum
custo ou grupo de custos a um ou mais objetos de custos, tais como
produtos, (...) atividades e divisões. Ligamos custos a objetos de custos ao
selecionar direcionadores de custos apropriados. Um direcionador utilizado
para alocar custos é chamado, frequentemente, de base de alocação de
custos. (grifo do autor)

KRAEMER (1995, apud AMES, 2008, p.31) propõe a implantação do método
ABC em duas etapas. A primeira visa definir as atividades e seus custos, e a segunda
visa alocar de forma precisa e racional, o custo das atividades consumidas pelos
produtos. Já BORNIA (2002, apud AMES 2008, p.31), trata a implantação do ABC em
quatro etapas:
a) Mapeamento das atividades;
b) Alocação dos custos às atividades;
c) Redistribuição dos custos das atividades indiretas até as diretas; e
d) Cálculo do custo dos produtos.
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No caso deste estudo, tendo em vista que os condomínios não fabricam
produtos, esta última etapa será descartada, todavia ter-se-á o custo das atividades
de interesse da organização condominial.
Tão importante como a apuração dos custos, é a sua análise, sem o que,
todo o esforço para o levantamento das informações perde o seu sentido, ou seja,
não se terá respostas ao comportamento dos custos para seu gerenciamento. A
propósito, MARTINS (2001, apud AMES, 2008, p.304) entende que
...o ABC possibilita a análise de custos sob duas perspectivas:
(i) visão econômica de custeio, no sentido em que aloca os custos aos
objetos de custeio com base nas atividades realizadas em cada
departamento; e
(ii) visão do aperfeiçoamento de processos no sentido em que capta os
custos dos processos através das atividades realizadas nos vários
departamentos.

Complementando a importância da função de análise de custos, AMES
(2008, p.33) observa que, numa visão horizontal,
o ABC busca o custeamento dos processos podendo ser visto como uma
ferramenta de análise dos fluxos de custo. O gerenciamento das atividades
mapeadas utilizando o ABC como ferramenta de apoio é denominado ABM
(Activity Bases Management) que se constituí como um sistema de
informações econômicas gerenciais que auxiliam no processo de tomada de
decisão.

A par dos objetivos das entidades condominiais não incluir fins lucrativos, a
apuração dos custos baseados em atividades é importante, na medida que informa o
nível dos custos apurados em relação às expectativas orçamentárias bem como
permite o seu gerenciamento. Sobre esta abordagem, MARTINS (2001, p.315) afirma
que
os conceitos e a metodologia do Custeio baseado em Atividades (ABC)
aplicam-se também às empresas não industriais, pois atividades ocorrem
tanto em processos de manufatura quanto de prestação de serviços. Logo, é
possível utilizar o ABC em (...), inclusive naquelas de fins não lucrativos.

NAKAGAWA (1995, p.89), lista os fatores que contribuem para o sucesso do
desenho e implementação do ABC:
1. os relatórios gerados pelo ABC devem ser úteis;
2. o modelo ABC da empresa deve ser sempre atualizado;
3. os sistemas de suporte ao ABC devem ser sempre melhorados;
4. cada gerente deve ter o ABC que atenda a suas necessidades específicas;
5. os usuário devem receber educação continuada em ABC.
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A concepção de um modelo de sistema de informação contábil como o
proposto, é sem dúvida uma mudança radical no gerenciamento da gestão
condominial.
O gerenciamento dos condomínios, ainda hoje, incluindo

grandes

condomínios, onde giram somas significativas de recursos, face o desprovimento de
recursos relacionados à informação financeira, pode ser considerado amador.
Primeiramente não se exige qualquer formação acadêmica ou experiência profissional
dos síndicos ou presidentes de associações civis que os administram. Além de não se
cobrar preparo, lhes são entregues patrimônios muitas vezes vultosos e complexos
em relação à natureza das relações – jurídicas, trabalhistas, ambientais, sociais,
financeiras etc., além de estarem desprovidos de qualquer recurso administrativo e
contábil necessário para uma gestão minimamente competente.
Em matéria publicada6, Dayse Pissurno, gerente do Centro de Capacitação
do SINCOVI-RIO, ressalta que
Até pouco tempo, as pessoas se aposentavam e, por terem mais tempo livre,
viravam síndicas. Mas muitas vezes não tinham nenhum conhecimento de
administração de condomínios. Hoje, os próprios moradores já cobram mais
eficiência delas, que procuram ajuda para fazer uma gestão eficiente.

Em outra matéria7, Marcus Vinícius afirma que os administradores têm
ocupado o lugar dos aposentados na função (de síndico). Para comprovar apresenta
os seguintes dados relacionados à qualificação dos síndicos na cidade de São Paulo
nos últimos três anos: empresários, passou de 23% para 27%; aposentados e donas
de casa passaram respectivamente de 9,8% e 10,5% para 8,7% e 7,1%.
Cursos sobre

administração

de

condomínios

começam a aparecer

no mercado, nos grandes centros. Encontro de Síndicos e Fala Síndico são dois
eventos regularmente oferecidos pela SINCOVI-RIO que tem por objetivo discutir e
trazer esclarecimentos sobre as atividades condominiais. Todavia, para que se
promova uma gestão condominial competente, há que se disponibilizar informações
consistente.
O modelo proposto não garante sucesso absoluto da gestão condominial.
O objetivo do estudo é disponibilizar para os administradores condominiais uma
ferramenta para que possam gerir o patrimônio sob sua responsabilidade,
CALAZA, Luciana. Condomínio, últimas notícias. Jornal O Globo, 3 de agosto de 2009.
VINÍCIUS, Marcos. Síndico de SP é cada vez mais profissional. Jornal O Estado de São Paulo,
30/11/2009.
6
7
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apropriadamente, de forma a se evitar decisões indevidas, com efeitos danosos ao
condomínio.
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3

Metodologia da Pesquisa

Relativamente à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa
qualitativa, dado que se pretende enunciar uma metodologia própria, baseada em
fundamentos científicos para aplicação em um campo específico.
Quanto a sua tipologia, ou seja, as características dos meios para atingir os
resultados, trata-se de um estudo de caso, visto que o estudo basear-se-á em dados
colhidos em um dos condomínios escolhidos aleatoriamente, dentre um elenco de
outros que tinham como características o nível de maior complexidade dos serviços
oferecidos, embora os resultados a serem apresentados possam ser utilizados por
qualquer condomínio, desde que adaptado às circunstâncias de cada situação e
considerado a relação custo X benefício para sua implantação e operação.
No que se refere aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa
explanatória na medida em que utiliza fundamentos teóricos para explicar uma nova
metodologia. Apresenta um modelo para atendimento às demandas gerenciais dos
condôminos e gestores condominiais.
Quanto ao tipo de argumento, trata-se da aplicação do método indutivo na
medida em que parte-se de fundamentos científicos isolados e esparsos, para a
concepção de uma nova metodologia.
O método de coleta de dados foi documental, e através de entrevista
baseada em questionário semiestruturado (anexo 3), realizada junto a um
condomínio, referência deste estudo, escolhido aleatoriamente, e documentos
(modelos de balancetes) coletados em diversos condomínios.
No tocante à sequência do trabalho, basicamente se dividiu em duas etapas:
• na primeira etapa é explanado um histórico sobre a evolução do ponto de vista
social e jurídico dos condomínios. Em seguida, é feita uma revisão teórica sobre a
problemática relacionada à gestão e prestação de contas dos condomínios, os
contratempos consequentes dessa problemática, e um elenco de ações a serem
implementadas na elaboração de uma proposta para solução do problema levantado.
•

a segunda etapa teve como objetivo a montagem da metodologia anunciada

para solução da problemática levantada, com base nos dados levantados junto às
entidades condominiais, conforme anexos 1, 2, 3, 11 e 12 relacionadas à gestão e
prestação de contas.
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4

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

O objeto deste estudo são os demonstrativos financeiros resultantes dos
sistemas contábeis aplicados nas instituições operadas sob a forma de condomínio.
Tais entidades podem variar de um pequeno edifício de duas moradias, até
comunidades composta de vários condomínios, com centenas de moradias, entre
casas e apartamentos.
A busca por melhor qualidade de vida tem levado os condomínios a, além de
atender aos serviços tradicionais de portaria, limpeza e segurança,
também

oferecer

uma estrutura montada para ensejar bem estar social aos seus

condôminos relacionados à educação, transportes, segurança, meio ambiente,
serviços públicos e lazer. Quanto maior a complexidade dos serviços e lazeres
disponibilizados pelos condomínios, mais complexo será também o seu sistema de
informação, caso se queira dar-lhe a transparência devida.
Em razão de sua proposta, este estudo
grandes

e

utilizou como referência um dos

sofisticados condomínios da cidade do Rio de Janeiro, segundo

informações de administradora de imóveis sediada em São Conrado que opera
com imóveis deste padrão, a par de considerar também demonstrativos financeiros
de outros condomínios das cidades de Niterói e São Gonçalo.
A entidade em estudo é um dos condomínios de uma comunidade composta
de cinco condomínios, num total de 740 (setecentos e quarenta) apartamentos, 36
(trinta e seis) casas, 5 (cinco) quadras comerciais e uma Creche, e que oferece
serviços voltados para o bem estar social. Para administrar tais recursos, foi criada
uma associação civil que opera juntamente com a administração do condomínio, sob
a direção dos próprios condôminos. Assim, embora tenhamos dois tipos de
entidades na administração desta comunidade, uma sob a forma de condomínio
edilício e outra sob a forma de associação civil, operando de forma inteirada, e
integradas, para efeito deste estudo tratamos

as duas entidades como

complementares, formando uma única instituição.
Os serviços e recursos disponibilizados pelas entidades administradoras da
comunidade condominial são os integrantes dos estatutos e convenção de
condomínio respectivos (anexos 1 e 2), e verificados em visita local acompanhado
de morador e dirigente da Administradora de Imóveis (anexo 3). Relativamente ao
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sistema de transporte operado na comunidade, trata-se de concessão privada em
que a ação do condomínio é apenas a de atuar junto às autoridades públicas no
sentido de cobrar qualidade no transporte. Da mesma forma, a Creche funciona
privativamente, usando o espaço para ela determinado.
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5

PROPOSTA DO MODELO TEÓRICO DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO
CONDOMINIAL

5.1

Análise Crítica do Modelo Atual.

Os modelos de demonstrativos financeiros levantados junto a diversos
condomínios (anexo 11 e 12), de grande e médio porte, sobre estes aspectos,
considerados o nível de complexidade dos serviços e lazeres oferecidos,
confirmaram a expectativa de que tais demonstrativos só atendem ao enforque
financeiro, através da divulgação de um único demonstrativo contábil - o Fluxo de
Caixa, fato explicado, face a facilidade de operacionalização de um sistema de
informação contábil programado exclusivamente para esta finalidade, normalmente
executados por empresas administradoras de imóveis.
Esta afirmação se justifica, do ponto de vista meramente normativo, face o
posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade que, em e-mail (anexo 13),
esclarece que aquela entidade não dispõe de normas que regulamente o modelo de
contabilização das entidades condominiais especificamente, embora sugiram que
tais entidades devam seguir as normas emanadas para as associações civis de que
trata a NBC T 10.19 – Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas –
Entidades sem Fins Lucrativos e, na oportunidade, façam referências para ações no
sentido de promover estudos para elaboração de norma contábil específica para
processamento da contabilidade dos condomínios.
Tal omissão, acrescida pela falta de uma cultura de acompanhamento dos
demonstrativos de informações financeiras das entidades pela sociedade em geral,
até mesmo pela complexidade das terminologias técnicas normalmente utilizadas
nesses demonstrativos, tem levado às administradoras de imóveis a simplificá-los,
de tal forma, que assemelham-se a meros extratos

bancários. A propósito,

GUERREIRO (1989, apud DIAS FILHO, 2000) destaca que “quando o usuário não
consegue compreender a informação com facilidade, tende a ignorá-la e se sente
estimulado a criar sistemas paralelos, de caráter informal.” A par dessa corrente de
pensamento, ADELBERG (1977, apud DIAS FILHO, 2000) ressalta que, mesmo
com esforço para seu processamento,
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“em última instância, o propósito central da Contabilidade é alcançar êxito
no processo de comunicação, permitindo que suas mensagens sejam bem
compreendidas e utilizadas como luzes no processo decisório.”

Todavia, tão arraigado está o formato das informações produzidas pelas
entidades condominiais à margem das normas contábeis formalizadas que o
Conselho Regional de Contabilidade está impedido de fiscalizar, por liminar, tais
entidades (anexo 14).
O desapego às informações contábeis de qualidade, complexas como de fato
são, generalizou-se e, em consequência, seus usuários acostumaram-se com a falta
de informações financeiras apropriadas e, como tal, passaram a não exigi-las,
inclusive os seus maiores interessados, os síndicos e presidentes de associações
civis para administração de condomínios, que aspiram a divulgação de suas gestões
com completa transparência, isto é, com os enfoques – patrimonial, econômico e
financeiro que as entidades condominiais possuem.
Acrescente-se a estes enfoques, o gerencial, igualmente desconsiderados
nos demonstrativos contábeis apresentados, mas que é fundamental para a boa
gestão operacional quando se necessitam de

informações estratégicas para

tomada de decisões.
Por exemplo, no custo da água é considerado apenas o consumo cobrado
pela empresa concessionária, todavia não é considerado o custo do recalque
realizado pelas bombas que consomem “força”, sem a qual a água não sobe às
caixas superiores. A ação de recalque necessita ser operada, o que envolve custo
de “pessoal”, assim como a “manutenção” de toda a rede hidráulica, “higiene e
limpeza” de cisternas e caixas, todas atividades geradoras de custos que
necessitam ser conhecidos isoladamente e, em grupo, formando uma “atividade”,
disponibilizando-se informações do custo “água” para decisões gerenciais
competentes. Tal linha de raciocínio deve ser adotada nas demais atividades,
atribuindo-se os gastos dos centros de custos através da alocação direta, do
rastreamento e do rateio, de acordo com as condições de cada caso. Entendimento
apresentado em MARTINS (2001, p.100) no tópico 2.4 deste estudo.
A elaboração de um sistema de informações contábeis apropriado para fins
condominiais não deve, pois,

limitar-se ao enfoque financeiro, e sim abordar

fundamentalmente os enfoques patrimonial, econômico, financeiro e gerencial para
efeito de

prestação de contas e tomadas de decisões gerenciais, conforme
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referenciado na formulação do problema, no item 1.1, e na sua justificativa, item 1.3,
se se quiser apresentar o resultado de uma gestão condominial com acurácia e
transparência.

5.2

Modelo Teórico Proposto

A proposta do modelo teórico de informações contábeis para fins de
prestação de contas da gestão condominial baseou-se nos demonstrativos contábeis
estabelecidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente:
•

Resolução CFC nº 750/1993 que “Dispõe sobre os Princípios Fundamentais
de Contabilidade” (anexo 6);

•

Resolução CFC nº 1121/2008 que aprova a NBC T 1 – Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis (anexo 4);

•

Resolução CFC nº 686/1990 e Resolução CFC nº 1049/2005 que aprova e
altera, respectivamente, a NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e
Nomenclatura das Demonstrações Contábeis (anexos 7 e 9);

•

Resolução CFC nº 737/1992 que aprova

a NBC T 6 – Divulgação das

Demonstrações Contábeis (anexo 10);
•

Resolução CFC nº 877/2000 que aprova a NBC T 10.19 – Dos Aspectos
Contábeis Específicos em Entidades Diversas – Entidades sem Finalidades
de Lucros (anexo 5).
A NBC T 10.19 que estabelece critérios e procedimentos específicos de

avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em
notas

explicativas

das

entidades

sem

finalidades

de

lucros,

sujeitam

o

processamento da contabilidade de tais entidades a:
•

em seu subitem 10.19.1.7, a observância aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileira de Contabilidade e, especificamente,
em relação às receitas e despesas,

os Princípios de Oportunidade e da

Competência, consignando assim o regime de competência como o regime
contábil a ser seguido em detrimento ao regime de caixa então adotado;
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•

em seu subitem 10.19.3.1, estabelece que as demonstrações contábeis que
devem ser elaboradas pelas entidades sem finalidade de lucro são as
determinadas pela NBC T 3, e a sua divulgação pela NBC T 6, acima
referenciadas. Observa apenas que a conta Capital deva ser substituída por
Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido, e a conta Lucros
ou Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício.
Assim, baseado nas:
•

normas contábeis a serem adotadas pelos condomínios;

•

carências de informações patrimoniais detectadas na formulação do
problema (item 1.1);

•

informações contidas nos próprios balancetes mensais e anuais
levantados pelas entidades condominiais (anexos 11 e 12);

•

operações e atividades contempladas na convenção de condomínio e
nos estatutos da associação administradora de áreas comuns do
condomínio (anexos 1, 2 e 3);

•

legislações trabalhista, tributária e previdenciária, o seguinte modelo
teórico de informações está sendo apresentado:
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVOS
Circulante (vencíveis até um ano)
Disponibilidades
Bancos – Conta Movimento
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Fundo de Reserva
Fundo Fixo de Caixa
Estoques
Material de Limpeza
Material de Manutenção
Valores a Receber
Cotas Condominiais
Cotas Condominiais Parceladas
Alugueis e Serviços
Multas e Juros Moratórios
Benefícios INSS – Salário Maternidade
Adiantamento a Empregados
Adiantamentos- Outros
Adiantamento Férias/13º
Ressarcimentos
Pagamentos Antecipados
Prêmio de Seguro a Vencer
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Realizável de Longo Prazo (vencíveis após um ano)
Depósitos Judiciais
Ações de Cobrança
Ações de Responsabilidade Civil
Cotas Condominiais Parceladas
Cotas Condominiais
Multas e Acréscimos Moratórios
Permanente
Imobilizado

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVOS
Circulante (vencíveis até um ano)
Valores a Pagar
Fornecedores
Duplicatas
Salários
Contribuições Sociais
Serviços Públicos
Sindicatos
Impostos e Contribuições Retidas
Contas e Serviços a Pagar
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Encargos Sociais - 13º Salário
Encargos Sociais – Férias
Exigível (vencíveis após um ano)
Valores a Pagar
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Contingências Judiciais
Patrimônio Líquido
Fundo Social
Fundo Social Inventariado
Fundo Social Realizado
Reservas
Reservas Especiais
Resultados
Superávit Acumulado
(-) Deficit Acumulado
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA
Cotas Condominiais
Ordinárias
Extraordinárias
Parceladas
Administradora de Serviços Condominiais
Multas e Acréscimo Moratório
Infrações Regimentais
Atraso de Pagamentos
Especial
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Diversas
Aluguel da Sede Social
Rendimento de Aplicações Financeiras
Ressarcimento de Gastos
Indenizações e Custas Judiciais
Outras Receitas
DESPESAS
Atividades
Elevadores
Esgotamentos
Segurança
Meio Ambiente
Higiene e Limpeza
Proteção contra incêndio
Parque aquático e esportivo
Salão Social
Clube Náutico
Espaço Gourmet
Estacionamento e Vias de Circulação
Espaço de Recreação Infantil
Administração Geral
Manutenção e Melhoramento Predial
Higiene e Limpeza Predial
Recepção e Portaria
Centro de Custo – Pessoal
(-) Transferências
Centro de Custo – Material
(-) Transferências
Centro de Custos - Serviços
(-) Transferências
Centro de Custo - Serviços Públicos – Força
(-) Transferências
Centro de Custo - Serviços Públicos – Energia Elétrica
(-) Transferências
Centro de Custo - Serviços Públicos – Água
(-) Transferências
Centro de Custo - Serviços públicos - Gás
(-) Transferências
Centro de Custo - Serviços Públicos – Telefone
(-) Transferências
RESULTADOS
Superavit do Exercício
(-) Deficit do Exercício
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Total das Atividades
Atividades Operacionais
Recebimentos
Cotas Condominiais
Cotas Condominiais Parceladas
Multas e Juros Moratórios
Ressarcimentos
Outros Recebimentos
Pagamentos
Salários
Serviços Contratados
Serviços Públicos
Contribuições Sociais
Outros Pagamentos
Atividades de Investimentos
Recebimentos
Depósitos Judiciais
Cotas Condominiais Parceladas
Outros Recebimentos
Pagamentos
Depósitos Judiciais
Aquisição de Imobilizados
Outros Pagamentos
Atividades de Financiamentos
Recebimentos
Empréstimos e Financiamentos
Cotas Condominiais Extraordinárias
Reservas Especiais
Pagamentos
Empréstimos e Financiamentos
Reembolso de Superávits
Saldo Inicial das Disponibilidades
Bancos - Conta Movimento
Bancos - Aplicação Financeira
Bancos - Fundo de Reservas Especiais
Fundo Fixo de Caixa
Saldo Final das Disponibilidades
Bancos - Conta Movimento
Bancos - Aplicação Financeira
Bancos - Fundo de Reservas Especiais
Fundo Fixo de Caixa
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Operações
Fundo Social
Reservas Resultados Totais
Inventariado Realizado Especiais
Saldos no início do exercício
Imobilizações inventariadas
Aumento do Fundo Realizado
Reservas constituídas
Reservas revertidas
Resultado do exercício
Destinações do resultado:
Aumento do Fundo Realizado
Constituição de reservas
Saldos no fim do exercício

NOTAS EXPLICATIVAS
Conterão fundamentalmente notas sobre:
•

o resumo das principais práticas contábeis;

•

os critérios de apuração das receitas e despesas bem como
demonstrativos analítico dessa apuração;

•

informações sobre os seguros contratados;

•

notas sobre operações ou contas, julgadas necessárias para dar
transparência às demonstrações.

Relativamente à proposta do modelo teórico de informações contábeis para
fins

gerenciais, para efeito de custeamento, adotou-se o método do Custeio

Baseado em Atividades – ABC, visto que as entidades condominiais são pela própria
natureza, prestadoras de serviços estatuídos em suas convenções, e atuam
exercendo atividades para atendimento aos seus condôminos. MARTINS (2001,
p.100) afirma que
Uma atividade é uma combinação de recursos humanos, materiais,
tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. É composta
por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades
são necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia
de atividades correlatas, inter-relacionadas.

Quanto ao tipo de custeio foi adotado o custeio por absorção total visto que
todos os custos serão alocados às atividades condominiais.
A estrutura das contas foi concebida para responder aos questionamentos de
gastos por natureza relacionados a pessoal, material e serviços. Foram criados
centros de custos primários para acumular tais custos, assim distribuídos:
•

centro de custos - pessoal;
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•

centro de custos - material;

•

centro de custos - serviços;
Assim, tem-se o custo total por natureza de gastos. Tal foco se deve não só à

sua importância – a natureza do gasto, mas por ser tradição sua apresentação nos
demonstrativos contábeis das entidades condominiais (anexos 12 e 13).
Secundariamente tais custos são passados para outros centros de custos
(serviços públicos), e para as atividades do condomínio. Para tanto foram criados:
•

Centro de Custo – Serviços Públicos – Força;

•

Centro de Custo – Serviços Públicos – Energia Elétrica;

•

Centro de Custo – Serviços Públicos – Água;

•

Centro de Custo – Serviços Públicos – Gás;

•

Centro de Custo – Serviços Públicos – Telefone.
Os valores alocados e acumulados nos centros de custos primários –

pessoal, material e serviços são, pois, totalmente passados aos centros de custos –
serviços públicos e para as atividades, e os valores acumulados nos centros de
custos – serviços públicos, repassados no todo ou em parte para as atividades fins,
em função do nível de controles que se queira instalar para efeito alocação do rateio
dos custos de tais centros de custos. Assim, é possível identificar-se :
•

os custos totais de pessoal, material e serviços;

•

os custos totais dos serviços públicos de força, energia elétrica, água, gás e
telefone; e,

•

os custos por atividades, totais, não só em relação a natureza dos gastos
específicos de cada rubrica, mas acrescido de parcelas dos centros de
custos, presentes e necessários para sua realização.
As atividades elencadas são as levantadas junto à convenção do

condomínio e aos estatutos da associação civil que administra o condomínio
(anexos 1 e 2), e são as seguintes:
•

elevadores;

•

esgotamentos;

•

segurança;

•

meio ambiente;

•

higiene e limpeza;

•

compactação de lixo;
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•

proteção contra incêndio;

•

parque aquático e esportivo;

•

salão social;

•

clube náutico;

•

espaço gourmet;

•

estacionamento e vias de circulação;

•

espaço de recreação infantil;

•

administração geral;

•

manutenção e melhoramento predial;

•

higiene e limpeza predial;

•

recepção e portaria.
As sub-atividades de operação, manutenção e higiene/limpeza, aquisição e

melhoramento, significam respectivamente:
•

ações para atingimento dos fins da atividade;

•

higienização/reparos sem que haja acréscimo às características do objeto de
manutenção;
aquisição

•

ou

construção

de

bens, e/ou

acréscimo físico

às

suas

características.
Algumas

atividades

apresentam

sub-atividades

específicas

face

a

significância de tais gastos, seja pelo valor ou importância de seu fundamento. São
exemplos, os gastos com recargas de extintores, prêmio de seguros, contratação de
serviços administrativos, e outros.
Relativamente ao modelo de mensuração, para a atribuição dos gastos dos
centros de custos, primários e de serviços públicos transferidos para as atividades,
adotou-se os seguintes critérios:
•

dos centros de custo primários
o pessoal, adotou-se o rastreamento;
o material e serviços para os centros de custo – serviços públicos e às
atividades, adotou-se a alocação direta, o rastreamento e o rateio,
nesta ordem de prioridade, de acordo com os custos e possibilidades
de alocação;

•

dos centros de custo – serviços públicos para as atividade adotou-se o
rateio.
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Em razão do sistema de informação definido, foi adotado o elenco de contas
do sistema de custeamento constante do anexo 15.

5.3

Processamento Operacional

A operação do modelo proposto observou a seguinte dinâmica:
•

Centros de custos primários:
o Pessoal – os gastos com pessoal são originários do processamento da
Folha de Pagamento, agregados aos custos dos Encargos e
Obrigações Sociais, e dos gastos relacionados a aquisição e
pagamentos dos benefícios, tais como cesta básica, seguro de vida e
acidentes, vale transporte e outros que venham a ser concedidos.
Os custos acima elencados serão alocados por ‘rastreamento’ aos
empregados, com base no direcionador de custos (índice de atenção)
“hora trabalhada”, proporcional ao número de horas trabalhadas,
identificadas em Folha de Ponto, as quais serão distribuídas
proporcionalmente ao número de horas trabalhadas às contas das
atividades para as quais o empregado se dedicou no período;
o Material – baseado nas notas fiscais de aquisição, serão custeados por
“alocação direta”. No caso de ser estocado, o custeamento se dará
pela emissão de “requisição de material”, e aí indicada a conta de
custeamento.
o Serviços – baseado nas notas fiscais de aquisição, serão custeados
por “alocação direta”.

•

Centros de custos – serviços públicos:
o Consumo – baseado nas contas de serviços públicos:
o Operação, manutenção e higiene/limpeza, aquisição/melhoramento –
baseado no “rastreamento” do Custo com Pessoal e nas “alocações
diretas” através de notas fiscais de aquisição de materiais e serviços.

•

Atividades:
o Operação, manutenção e higiene/limpeza, aquisição/melhoramento –
baseado no “rastreamento” do Custo com Pessoal, nas “alocações
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diretas” através de notas fiscais de materiais e serviços, e “rateio” do
consumo dos “Centro de Custos – Serviços Públicos”.
Os registros relacionados às transferência serão efetuados na seguinte
sequência:
•

dos Centros de Custos primários para os Centros de Custos – Serviços
Públicos e Atividades;

•

dos Centros de Custos – Serviços Públicos para as Atividades.

Objetivando sintetizar o entendimento sobre o processamento operacional, é
apresentado no anexo 16, uma

“Sinopse dos Registros Contábeis de

Transferências dos Centros de Custos Primários e de Serviços Públicos” onde estão
evidenciadas as partidas contábeis de apropriação e transferências de custos.
A apropriação dos gastos serão classificados nos respectivos documentos de
origem, relacionado:
•

à natureza de gasto, nos centros de custos primários - pessoal,
material e serviços, de acordo com suas sub-classificações: salários,
operação,

manutenção,

higiene

e

limpeza,

aquisições

e

melhoramentos etc.;
•

à sua aplicação – nas contas de transferências para as contas de
atividades e centros de custos – serviços públicos, agregadas pelas
naturezas – pessoal, material e serviços, de acordo com as suas subatividades.

A transferência das contas agregadas de centros de custos – serviços
públicos para as contas agregadas de atividades dar-se-á por rateio de tais custos
de acordo com as conveniências destas apropriações. Neste caso, há que se
considerar a relação custo x benefício para geração da informação.
Desta forma ficam evidenciados os custos:
•

por natureza de gasto, abertos por atividades, sub-atividades e centros
de custos de serviços públicos;

•

das atividades e sub-atividades agregadas por natureza de gastos
(pessoal, material e serviços) acrescidas dos gastos agregados dos
centros de custos – serviços públicos (força, energia elétrica, água, gás
e telefone), estes, opcionalmente.
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6

CONCLUSÃO

A contabilidade condominial, como sistema de informação que é, precisa
primeiramente ser conhecida pelo grande público como tal, para que desperte em
seus novos leitores o interesse do conforto proporcionado pelo conhecimento e
consequente controle do patrimônio vital de nossa vida – nossa comunidade, e que
se não for devidamente acompanhado pode nos proporcionar dissabores por falta de
um gerenciamento adequado. Assim, a escolha de um modelo apropriado, com
níveis

de

detalhamento

proporcional

aos

recursos

sensatos

para

sua

operacionalização, deve ser buscado continuamente.
O modelo teórico de sistema de informação condominial proposto é, sem
dúvida, num primeiro momento, uma visão futurista. Todavia, se considerarmos que
estamos tratando da movimentação de recursos financeiros da ordem de mais de
1,7 milhão de reais anuais, caso da comunidade objeto deste estudo, e que existem
comunidades

condominiais

consequentemente

maiores,

movimentando

mais

complexas

possivelmente

e

recursos

sofisticadas,
ainda

e

maiores,

entenderemos que estamos tratando na verdade de algo que já deveria estar em
operação, haja vista a própria iniciação de estudos pelo Conselho Federal de
Contabilidade para atendimento às entidades condominiais conforme referido no
anexo 13. Acrescente-se a essa razão a avaliação e controle do próprio patrimônio
condominial cujo valor é desconhecido dos condôminos por sua omissão como
informação nos demonstrativos contábeis atuais.
O modelo proposto, mesmo os a serem adequadamente implantados em
razão

de

complexidade menor,

promoverá

enriquecimento significativo

da

informação contábil condominial.
Considerando a importância da geração de informações contábeis nas
quantidades e qualidades já enunciadas, e o firme propósito em obtê-las, há que se
considerar,

necessariamente,

mudanças

fundamentais

na

administração

condominial.
Em relação à mudanças, Martins (2001) adverte que sempre existirão
problemas com a resistência do pessoal, pois, “a primeira reação é a da sensação
de estar sendo iniciada uma era de controle (p.377)”. Assim, haverá necessidade de
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treinamento de conscientização e operacionalização para todo o pessoal administradores, encarregados e empregados, no sentido de:
•

se conscientizarem da importância das mudanças introduzidas e da
sua participação para o sucesso dos resultados, na medida que todo o
processo de classificação e mensuração de horas aplicadas em
atividades será apontada pelo próprio empregado;

•

promoverem a classificação das operações apropriadamente, de forma
que os produtos do sistema, os demonstrativos e relatórios contábeis,
representem os resultados com fidedignidade.

Outra abordagem a ser considerada, para o sucesso da implantação do
sistema de informação proposto, passa necessariamente pelo processo de
planejamento contábil e de informatização.
O planejamento contábil consiste na previsão do funcionamento de uma
contadoria, através da previsão de fatos patrimoniais e organização dos trabalhos
contábeis. Trata-se da montagem da arquitetura do sistema de informação contábil e
a sua dinâmica de operacionalização, representado por um Plano de Contas. Os
anexos 15 e 16 contém, respectivamente, o elenco de contas e uma sinopse dos
registros contábeis do sistema de custeamento, partes integrantes de um plano de
contas.
Quanto ao processo de informatização, considerando o volume de
informações processadas, não há como se implementar o modelo proposto
utilizando-se apenas os recursos (tecnológicos, humanos e materiais) atualmente
empregados, voltados exclusivamente para o processamento contábil da informação
condominial processada pelo regime de caixa, que limita, como já estudado, a
qualidade e quantidade das informações produzidas.
Segundo TAIT (1998, p.8) “a busca pela melhoria dos serviços fornecidos,
aliado à maiores exigências por parte dos consumidores destes serviços, tem levado
às organizações

a repensarem seus procedimentos e forma de atuação” .

Continuando, afirma que “dentro deste cenário os sistemas de informação não
podem ignorar elementos relevantes que contribuem para seu sucesso, como: a
tecnologia da informação, . . .” entre outros.
Dentro deste

ponto de vista,

há que promover estudos relacionados à

tecnologia da informação no sentido de se definir e dimensionar equipamentos para
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processamento do sistema e de engenharia de software, segundo TAIT (1998),
“componentes dos sistemas de informações, e que contribuem para o seu sucesso”.
Instalações e equipamentos (hardware e software) terão que ser adquiridos
ou desenvolvidos, e mantidos, de forma a dar continuidade ao processamento do
sistema.
Os custos de implantação, operação e manutenção do sistema informatizado
são normalmente o grande referencial a ser considerado por ocasião do processo de
mudança da organização. Segundo MARTINS (2001 p. 378) “a informação é
generosamente cara ... porque consome tempo para ser obtida, tempo, às vezes, de
equipamentos para ser processada e tempo para ser lida”.
No caso dos sistemas adquiridos (software), num primeiro momento os custos
de toda nova tecnologia tende a chegar ao mercado a preços inflados visto a
necessidade de cobrir os custos com pesquisa e desenvolvimento . Superado o
impacto do lançamento, a tendência é a queda natural do preço, até mesmo em
função da concorrência, tornando , via de regra, um sistema economicamente
acessível a uma boa parte do segmento. A propósito, fica nossa sugestão para a
promoção de estudos para o desenvolvimento de sistemas informatizados para
processamento contábil condominial, adequado para o processamento do modelo
teórico ora proposto, possivelmente com disponibilização on line, de tal forma que
os condôminos possam acompanhar o dia a dia da gestão condominial..
Finalmente, é fundamental uma campanha de

conscientização da

comunidade condominial no sentido de valorizar o significado das informações
produzidas, bem como, até mesmo, orientar e estimular a leitura e interpretação das
demonstrações financeiras. Tal providência pode ser implementada através de
cartilha a ser elaborada e distribuída entre os condôminos, dando-lhes conhecimento
do sistema de gestão condominial. Sem a participação efetiva da comunidade
condominial, vão será o esforço para modernizar o seu sistema de informações.
A primeira parte do processo de modernização da contabilidade condominial,
representado pela criação do modelo teórico de informações contábeis está pronta.
Resta, agora, os estudos relacionados ao desenvolvimento do processo de
planejamento contábil e informatização,

fundamental para o sucesso de sua

operacionalização, objetivo maior desse estudo.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Estatuto da Sociedade Civil
Estatutos da Sociedade Civil

CAPÍTULO II – OBJETO
Artigo 2º - A SOCIMA tem por objeto representar os interesses de seus sócios junto aos
Órgãos Públicos e Privados, prestar serviços básicos, zelar pela conservação e
aprimoramento de todas as benfeitorias existentes ou que venham a existir no Condomínio
MANDALA, situado na Avenida das Américas, n° 6.500, a saber:
a) Conservação e limpeza de ruas, calçadas, passagens de pedestres, guaritas, grades,
painéis de localização e abrigo de ônibus;
b) Conservação de jardins e arborização de todas as partes de uso comum;
c) Manutenção das redes de drenagem pluvial, esgoto sanitário, iluminação pública e
telefone;
d) Operação e manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);
e) Serviço de Vigilância no Condomínio MANDALA;
f) Conservação do meio ambiente, nos termos da legislação vigente;
g) Serviço de transporte coletivo para os moradores; e
h) Conservação e administração do Clube Náutico MANDALA, que será regido por
Regulamento Interno próprio.
Parágrafo primeiro: No que concerne às redes citadas na letra “c” deste Artigo 2º, de
propriedade particular do Condomínio, a SOCIMA diligenciará, por si mesma, sua
conservação e seu aprimoramento.
Parágrafo segundo: No que se refere à manutenção e reparo das redes públicas, também
citadas na letra “c” deste Artigo 2º, a SOCIMA diligenciará para que os órgãos competentes
tomem as providências necessárias.
Parágrafo terceiro: A SOCIMA poderá prestar novos serviços, modificar ou suprimir os
existentes, desde que previamente aprovados em Assembléia Geral Extraordinária (AGE).
Parágrafo quarto: A SOCIMA, se necessário, promoverá convênios com entidades ou
profissionais (pessoas jurídicas ou físicas), que possam zelar pela consecução dos seus
objetivos.
Artigo 3º - A SOCIMA reger-se-á pela legislação a ela aplicável, pelo presente Estatuto, por
Regulamentos Internos e por Normas Complementares, dependendo estes dois últimos de
aprovação em Assembléia Geral Extraordinária (AGE), convocada especificamente para
esse fim.
Parágrafo único: As deliberações determinadas pelos Regulamentos Internos e as Normas
Complementares não poderão conter qualquer dispositivo, mesmo provisório, que explícita
ou implicitamente contrarie este Estatuto Social ou as Escrituras de Convenção das
unidades multifamiliares (quadras residenciais), comércio local (quadra comercial) e creche.
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Artigo 21º - A apuração dos votos que definem as deliberações ou decisões da AGO será
feita conforme os dados abaixo, adotados segundo o critério explanado no Artigo 68º deste
Estatuto:
Quadra das Lagoas: 217 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 868 votos;
Quadra das Ilhas: 201 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 804 votos;
Quadra das Praias: 157 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 628 votos;
Quadra das Enseadas: 111 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 444 votos;
Quadra das Brisas : 54 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 216 votos;
Casas/Lotes unifamiliares: 36 votos para cada membro das Casas/Lotes integrante do
Colegiado, totalizando 360 votos;
Quadra Comercial: 05 votos para cada membro da Quadra integrante do Colegiado,
totalizando 20 votos;
Creche: 10 votos para o único membro da Creche integrante do Colegiado, totalizando 10
votos.
Total dos votos na AGO: 3350 votos.
CAPÍTULO XI – DA MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE
Artigo 56º - As despesas decorrentes da manutenção da sede da Sociedade e do Clube
Náutico, dos serviços prestados por terceiros e da conservação do patrimônio serão
custeadas com os recursos financeiros oriundos das seguintes fontes:
a) Cotas condominiais ordinárias e extraordinárias recebidas dos sócios contribuintes;
b) Doações recebidas de sócios ou de terceiros;
c) Recursos de capital, resultantes da alienação de bens, se aprovada pelo Colegiado de
Administração;
d) Ganhos de capital relativos às aplicações financeiras;
e) Receitas provenientes de serviços e alugueres;
f) Multas e penalidades por infrações a este Estatuto e aos Regulamentos Internos; e
g) Quaisquer outras arrecadações.
Artigo 57º - Os recursos financeiros, oriundos das fontes citadas nas letras “b” e “c” do artigo
anterior, serão aplicados segundo proposta do Presidente do Colegiado de Administração,
desde que aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária convocada para tal fim.
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Artigo 58º - As cotas condominiais dos sócios contribuintes das Quadras Residenciais e da
Quadra Comercial serão cobradas englobadas às cotas condominiais das mesmas, em suas
datas de vencimento e repassadas para a SOCIMA, de imediato, pelas respectivas
administradoras imobiliárias contratadas pelas Quadras.
Artigo 59º - As cotas condominiais dos sócios contribuintes das casas/lotes unifamiliares e
do proprietário do imóvel onde atualmente encontra-se instalada a creche serão cobradas
diretamente pela administradora imobiliária contratada pela SOCIMA, com vencimento no
décimo dia de cada mês subseqüente ao vencido.
Artigo 60º - Sobre os pagamentos em atraso, incidirão juros de mora e multa nos valores e
condições estabelecidas pela legislação em vigor.
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ANEXO 2 – CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO
Convenção dos Condomínios das Lagoas
Capítulo IV – Da Propriedade Comum
Art. 4º . Além do terreno sobre o qual foram construídos os edifícios, consideram-se bens de
propriedade e uso comum de todos os condôminos e, como tais, insusceptíveis de divisão e
alienação, aqueles discriminados no artigo 3º da precitada Lei nº 4.59l/64, especialmente:
a) as fundações e a estrutura de concreto armado;
b) as paredes externas de cada edifício e as internas, divisórias entre as partes comuns e as
de propriedade singular;
c) os elevadores respectivos, poços guias, instalações acessórias, máquinas e casas
correspondentes;
d) as entradas sociais e as de serviços;
e) as portarias e dependências reservadas aos empregados;
f) os medidores de força, luz e gás;
g) os compactadores de lixo e respectivos compartimentos;
h) os corredores, halls, rampas e escadas de circulação;
i) os tubos de exaustão e respectivos aparelhos ;
j) as redes gerais de distribuição de água, luz, força, gás e telefones;
k) as bombas, registros de bombas e respectivas guarnições;
l) as cisternas e caixas superiores;
m) os tubos de ventilação e redes de esgotos;
n) as redes gerais de esgotos primário;
o) a área destinada a recreação e salas da administração;
p) a área destinada estacionamento e circulação de automóveis;
q) as fachadas e partes externas das janelas;
r) o barrilete geral e respectivos registros;
s) as chaves gerais seccionadoras;
t) as caixas e equipamentos de proteção contra incêndio;
u) as centrais de interfones.
Capítulo VII – Do seguro, das obras e do ressarcimento de danos.
Art. 19 . O condomínio é obrigado a contratar e manter, no prazo legal e sob as cominações
da lei, seguro contra riscos de incêndio e de sinistros outros, computado tal gasto como
despesa ordinária de manutenção da propriedade coletiva, com valores atribuídos a unidades
autônomas não financiadas pelo SFH e as partes comuns do condomínio, devidamente
discriminados na competente apólice.
Capítulo X – Das Despesas do Condomínio.
Art. 49. São consideradas despesas ordinárias do condomínio e, portanto, de responsabilidade
de todos os condôminos, para fins de rateios, as seguintes:
a) impostos, taxas e tributos, federais e estaduais, que incidam direta ou indiretamente sobre
o imóvel, consideradas como tal a sua unidade orgânica;
b) despesas de consumo de luz, força, água e gás, relativa a gastos de uso comum do
condomínio.
c) prêmio de seguro de incêndio e de responsabilidade civil do condomínio;
d) despesas com funcionamento, reparação, conservação, renovação ou substituição de
elevadores, compactadores, bombas de recalque, exaustor e instalações outras;
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e) despesas de desinfecção, desratização, dedetização e limpeza do condomínio;
f) remuneração da empresa incumbida de administrar os serviços do condomínio e
pagamento de salários do pessoal, acrescido este de contribuições previdenciárias, seguro
e todos os demais encargos trabalhistas, segundo a legislação que rege a matéria;
g) despesas decorrentes de consertos realizados nas partes comuns do condomínio, ou
quaisquer outras obras no interesse coletivo, caso decidam os condôminos levar a efeito
no imóvel e ressalvado, no entanto, as que tenham caráter meramente suntuário;
h) despesas decorrentes do projeto de desenvolvimento comunitário;
i) despesas ordinárias ou extraordinárias aprovadas pela sociedade civil sugerida na cláusula
63ª. Para o loteamento Mandala e para o Clube Náutico a serem arrecadadas com base
rateio previsto na cláusula 63ª.
Capítulo XI – Do Fundo de Reserva do Condomínio.
Art. 53. Fica instituído, com a presente convenção, o Fundo de Reserva do Condomínio, a ser
formado com recursos provenientes de arrecadação do percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor das contribuições, cobráveis simultaneamente com as mesmas, ficando
estipulado que o seu valor total não poderá ultrapassar de 20% (vinte por cento) o montante
da receita anual, caso em que o excesso eventualmente verificado deverá ser levado a conta
do exercício financeiro subseqüente.
Capítulo XII – Das penalidades.
Art. 55. Pela inobservância de qualquer dispositivo desta Convenção ou Regimento Interno
incorrerá o condômino infrator nas seguintes sanções:
a)
b) advertência do Síndico por escrito, para obtenção de ato ou prestação de fato, a qual será
convertida em multa pecuniária equivalente a 5 (cinco) OTNs, se o condômino no prazo de
setenta e duas horas, contando da data do recebimento do competente aviso, persistir na
infração;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das cotas condominiais ordinárias ou
extraordinárias do Condomínio, que não forem pagas nos respectivos vencimentos quando o
atraso for inferior a 30 (trinta) dias; 20% (vinte por cento) a partir do momento em que a mora
atingir período igual ou superior a 90 (noventa) dias, adotando-se para atualização do
quantum, os mesmos índices que prevalecerem, a todo tempo, para correção das OTNs;
d) multa de 20% (vinte por cento) acrescido de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao
mês sobre o valor das cotas extraordinárias do Condomínio, por prazo superior a 30 (trinta)
dias e inferior a 90 (noventa) dias;
e) multa especial pelo Síndico de 10 a 20 OTNs vigentes à época de sua aplicação depois de
parecer favorável do Conselho Consultivo, variando em função do local e da gravidade da
infração;
f) pronto e integral ressarcimento do todos os prejuízos que venham a causar ao patrimônio
singular ou coletivo, quer pela força de mau uso de sua propriedade, quer em virtude de
defeitos que apresente, o que fará de resto, em atendimento a simples notificação assinada
pelo Síndico, ficando desde logo eleito, pelos condôminos, o rito executivo para cobrança não
só das indenizações aqui previstas, como também, das citadas contribuições de condomínio,
cobráveis estas, quando o pagamento for efetuado em juízo, juntamente com as custas
judiciais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atribuído a causa.
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ANEXO 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Roteiro de Entrevista
Nome do entrevistado: .Mauro César Gen
Endereço: Rua General Renato Paquet 199 – Barra da Tijuca
Condomínio: Condomínio Quadra das Lagoas
1. O condomínio é administrado como :
• condomínio edilício ( X )
associação civil ( X )
2. Os serviços oferecidos pelo condomínio de acordo com a respectiva
convenção são:
Serviços

. Custeados Cobrados

Portaria/Recepção

Serviços Custeados

Cobrados

(X)

( )

Limpeza/higiene ( )

( )

Segurança Pessoal (X)

( )

Segurança Eletrôn.(X)

( )

Campo de Futebol

(X)

( )

Campo de Golfe ( )

( )

Quadra de Esporte

(X)

( )

Parque Aquático ( )

( )

Salão Social

( )

(X )

Salão Religioso

( )

( )

Praça/bosque/ruas

(X)

( )

Parque Infantil

(X)

( )

Internet

(X)

( )

Antena Coletiva

(X)

( )

Shopping

(X)

( )

Fitness

(X)

( )

Hípica

( )

( )

Marina

(X)

( )

Heliporto

( )

( )

Transporte

(X)

( )

Espaço Gourmet

(X)

( )

Restaurante

( )

(X )

_______________

(

(

____________ (

____________

( )

Outras:
)

)

( )

)

(

__________ ( )

3. Sobre as informações financeiras da

)

( )

prestação de contas você tem

conhecimento do valor :
Sim

Não

• dos bens do condomínio

(

)

(X )

• das quotas atrasadas e não pagas

(

)

(X )

(

)

(X )

trabalhistas do mês a pagar

(

)

(X)

dos depósitos judiciais sobre processos judiciais

(

)

(X)

•

das multas devidas e não pagas

•

do valor dos salários, encargos e obrigações

•
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Sim

Não

•

das contingências judiciais em andamento

(

)

(X )

•

dos seguros contratados

(

)

(X )

•

das perdas por quotas não recebidas

(

)

(X )

•

de déficit ou superávit da gestão do período

(

)

(X)

•

do Fundo Social

(X )

( )

•

do custo dos serviços prestados individualmente

(

)

(X)

•

total das obras realizadas

(

)

(X)

•

do nível de desgaste dos equipamentos operados

(

)

(X)

4. Você gostaria de ter as informações acima rotineiramente ?

(X )

(

)

5. Você acha importante saber essas informações ?

(X )

(

)

(

)

(X )

7. Das atividades elencadas todas são operadas pelo condomínio ? (

)

(X )

6. Há alguma informação financeira que você gostaria de saber
não mencionada acima ?
Se não, quais ? Creche, restaurante e lojas comerciais.
8. Os demonstrativos financeiros (prestação de contas) compõem-se
de:
•

balancetes

(

)

•

balanço patrimonial

(

)

•

demonstração do resultado do exercício

(

)

•

demonstração de origens e aplicações

(

)

•

demonstrativo de fluxo de caixa

(X )

•

demonstração da mutação do patrimônio social

(

)

•

notas explicativas

(

)

As respostas marcadas conferem com as relatadas.
Condômino: MAURO CESAR GEN

Em 15/10/2009.
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ANEXO 4 – RESOLUÇÃO CFC Nº 1121/2008

RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC Nº 1.121 DE
28.03.2008
D.O.U.: 01.04.2008
Aprova a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, em conjunto com outras
entidades, é membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado pela Resolução
CFC nº 1.055/05;
CONSIDERANDO que o CPC tem por objetivo estudar, preparar e emitir Pronunciamentos
Técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgar informações dessa natureza,
visando permitir a emissão de normas uniformes pelas entidades-membro, levando sempre em
consideração o processo de convergência às normas internacionais;
CONSIDERANDO que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a partir do Framework for
the Preparation and Presentation of Financial Statements do IASB, aprovou o Pronunciamento
Conceitual Básico - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis; resolve:
Art. 1º Aprovar a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Resolução CFC
nº 785, de 28 de julho de 1995, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 1º/8/1995,
página 11.554.
Ata CFC nº 910
MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Presidente do Conselho
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ANEXO
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NBC T 1 - ESTRUTURA
CONCEITUAL PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Considerações iniciais
As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para usuários externos em geral,
tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos
reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem especificamente determinar
exigências para atender a seus próprios fins. Essas exigências, no entanto, não devem afetar
as demonstrações contábeis preparadas segundo esta Estrutura Conceitual.
Demonstrações contábeis preparadas sob a égide desta Estrutura Conceitual objetivam
fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos
usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de
determinados grupos de usuários.
As demonstrações contábeis preparadas com tal finalidade satisfazem as necessidades
comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas
demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como:
(a) decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações;
(b) avaliar a Administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida, qualidade
de seu desempenho e prestação de contas;
(c) avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros
benefícios;
(d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade;
(e) determinar políticas tributárias;
(f) determinar a distribuição de lucros e dividendos;
(g) preparar e usar estatísticas da renda nacional; ou
(h) regulamentar as atividades das entidades.
As demonstrações contábeis são mais comumente preparadas segundo modelo contábil
baseado no custo histórico recuperável e no conceito da manutenção do capital financeiro
nominal.
Outros modelos e conceitos podem ser considerados mais apropriados para atingir o objetivo
de proporcionar informações que sejam úteis para tomada de decisões econômicas, embora
não haja presentemente consenso nesse sentido.
Esta Estrutura Conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma gama de modelos
contábeis e conceitos de capital e sua manutenção.
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Outras normas podem ser editadas em função das necessidades que surgirem de adoção de
novos conceitos ou mesmo de alteração dos já adotados.
Finalidade
1. Esta Estrutura Conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e a
apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. A finalidade desta
Estrutura Conceitual é:
(a) dar suporte ao desenvolvimento de novas normas e à revisão das existentes quando
necessário;
(b) dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação
das normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto de normas;
(c) auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das
demonstrações contábeis com as normas;
(d) apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas
contidas, preparadas em conformidade com as normas; e
(e) proporcionar, àqueles interessados, informações sobre o enfoque adotado na formulação
das normas.
2. Esta Estrutura Conceitual não define normas ou procedimentos para qualquer questão
particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação.
3. Não deve haver conflito entre o estabelecido nesta Estrutura Conceitual e qualquer norma.
4. Esta Estrutura Conceitual será revisada de tempos em tempos com base na experiência
decorrente de sua utilização.
Alcance
5. Esta Estrutura Conceitual aborda:
(a) o objetivo das demonstrações contábeis;
(b) as características qualitativas que determinam a utilidade das informações contidas nas
demonstrações contábeis;
(c) a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos que compõem as
demonstrações contábeis; e
(d) os conceitos de capital e de manutenção do capital.
6. Esta Estrutura Conceitual trata das demonstrações contábeis para fins gerais (daqui por
diante designadas como "demonstrações contábeis"), inclusive das demonstrações contábeis
consolidadas. Tais demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas pelo menos
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anualmente e visam atender às necessidades comuns de informações de um grande número de
usuários. Alguns desses usuários talvez necessitem de informações, e tenham o poder de
obtê-las, além daquelas contidas nas demonstrações contábeis. Muitos usuários, todavia, têm
de confiar nas demonstrações contábeis como a principal fonte de informações financeiras.
Tais demonstrações, portanto, devem ser preparadas e apresentadas tendo em vista essas
necessidades. Estão fora do alcance desta Estrutura Conceitual informações financeiras
elaboradas para fins especiais, como, por exemplo, aquelas incluídas em prospectos para
lançamentos de ações no mercado e ou elaboradas exclusivamente para fins fiscais. Não
obstante, esta Estrutura Conceitual pode ser aplicada na preparação dessas demonstrações
para fins especiais, quando as exigências de tais demonstrações o permitirem.
7. As demonstrações contábeis são parte integrante das informações financeiras divulgadas
por uma entidade. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui, normalmente, o
balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações na posição
financeira (demonstração dos fluxos de caixa, de origens e aplicações de recursos ou
alternativa reconhecida e aceitável), a demonstração das mutações do patrimônio líquido,
notas explicativas e outras demonstrações e material explicativo que são parte integrante
dessas demonstrações contábeis. Podem também incluir quadros e informações suplementares
baseados ou originados de demonstrações contábeis que se espera sejam lidos em conjunto
com tais demonstrações. Tais quadros e informações suplementares podem conter, por
exemplo, informações financeiras sobre segmentos ou divisões industriais ou divisões
situadas em diferentes locais e divulgações sobre os efeitos das mudanças de preços. As
demonstrações contábeis não incluem, entretanto, itens como relatórios da administração,
relatórios do presidente da entidade, comentários e análises gerenciais e itens semelhantes
que possam ser incluídos em um relatório anual ou financeiro.
8. Esta Estrutura Conceitual se aplica às demonstrações contábeis de todas as entidades
comerciais, industriais e outras de negócios que reportam, sejam no setor público ou no setor
privado. Entidade que reporta é aquela para a qual existem usuários que se apóiam em suas
demonstrações contábeis como fonte principal de informações patrimoniais e financeiras
sobre a entidade. Usuários e suas necessidades de informação
9. Entre os usuários das demonstrações contábeis incluem-se investidores atuais e potenciais,
empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes,
governos e suas agências e o público. Eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer
algumas das suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem:
(a) Investidores. Os provedores de capital de risco e seus analistas que se preocupam com o
risco inerente ao investimento e o retorno que ele produz. Eles necessitam de informações
para ajuda-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Os acionistas
também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem
capacidade de pagar dividendos.
(b) Empregados. Os empregados e seus representantes estão interessados em informações
sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por
informações que lhes permitam avaliar a capacidade que tem a entidade de prover sua
remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego.
(c) Credores por empréstimos. Estes estão interessados em informações que lhes permitam
determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros
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no vencimento.
(d) Fornecedores e outros credores comerciais. Os fornecedores e outros credores estão
interessados em informações que lhes permitam avaliar se as importâncias que lhes são
devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. Os credores comerciais provavelmente
estão interessados em uma entidade por um período menor do que os credores por
empréstimos, a não ser que dependam da continuidade da entidade como um cliente
importante.
(e) Clientes. Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da
entidade, especialmente quando têm um relacionamento a longo prazo com ela, ou dela
dependem como fornecedor importante.
(f) Governo e suas agências. Os governos e suas agências estão interessados na destinação de
recursos e, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim
de regulamentar as atividades das entidades, estabelecer políticas fiscais e servir de base para
determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes.
(g) Público. As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo,
fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando
pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público
fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos
recentes.
10. Embora nem todas as necessidades de informações desses usuários possam ser satisfeitas
pelas demonstrações contábeis, há necessidades que são comuns a todos os usuários. Como
os investidores contribuem com o capital de risco para a entidade, o fornecimento de
demonstrações contábeis que atendam às suas necessidades também atenderá à maior parte
das necessidades de informação de outros usuários.
11. A Administração da entidade tem a responsabilidade primária pela preparação e
apresentação das suas demonstrações contábeis. A Administração também está interessada
nas informações contidas nas demonstrações contábeis, embora tenha acesso a informações
adicionais que contribuem para o desempenho das suas responsabilidades de planejamento,
tomada de decisões e controle. A Administração tem o poder de estabelecer a forma e o
conteúdo de tais informações adicionais a fim de atender às suas próprias necessidades. A
forma de divulgação de tais informações, entretanto, está fora do alcance desta Estrutura
Conceitual. Não obstante, as demonstrações contábeis divulgadas são baseadas em
informações utilizadas pela Administração sobre a posição patrimonial e financeira, o
desempenho e as mutações na posição financeira da entidade.
Objetivo das Demonstrações Contábeis
12. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição
patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que
sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão
econômica.
13. Demonstrações contábeis preparadas de acordo com o item 12 atendem às necessidades
comuns da maioria dos usuários. Entretanto, as demonstrações contábeis não fornecem todas
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as informações que os usuários possam necessitar, uma vez que elas retratam os efeitos
financeiros de acontecimentos passados e não incluem, necessariamente, informações nãofinanceiras.
14. Demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da
Administração na gestão da entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto aos
recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários que desejam avaliar a atuação ou
prestação de contas da Administração fazem-no com a finalidade de estar em condições de
tomar decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, manter ou vender seus
investimentos na entidade ou reeleger ou substituir a Administração.
Posição Patrimonial e Financeira, Desempenho e Mutações na Posição Financeira
15. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis
requerem uma avaliação da capacidade que a entidade tem para gerar caixa e equivalentes de
caixa, e da época e grau de certeza dessa geração. Em última análise, essa capacidade
determina, por exemplo, se a entidade poderá pagar seus empregados e fornecedores, os juros
e amortizações dos seus empréstimos e fazer distribuições de lucros aos seus acionistas. Os
usuários podem melhor avaliar essa capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa se lhes
forem fornecidas informações que focalizem a posição patrimonial e financeira, o resultado e
as mutações na posição financeira da entidade.
16. A posição patrimonial e financeira da entidade é afetada pelos recursos econômicos que
ela controla, sua estrutura financeira, sua liquidez e solvência, e sua capacidade de adaptação
às mudanças no ambiente em que opera. As informações sobre os recursos econômicos
controlados pela entidade e a sua capacidade, no passado, de modificar esses recursos são
úteis para prever a capacidade que a entidade tem de gerar caixa e equivalentes de caixa no
futuro. Informações sobre a estrutura financeira são úteis para prever as futuras necessidades
de financiamento e como os lucros futuros e os fluxos de caixa serão distribuídos entre
aqueles que têm participação na entidade; são também úteis para ajudar a avaliar a
probabilidade de que a entidade seja bem-sucedida no levantamento de financiamentos
adicionais. As informações sobre liquidez e solvência são úteis para prever a capacidade que
a entidade tem de cumprir com seus compromissos financeiros nos respectivos vencimentos.
Liquidez se refere à disponibilidade de caixa no futuro próximo, após considerar os
compromissos financeiros do respectivo período. Solvência se refere à disponibilidade de
caixa no longo prazo para cumprir os compromissos financeiros nos respectivos vencimentos.
17. As informações referentes ao desempenho da entidade, especialmente a sua rentabilidade,
são requeridas com a finalidade de avaliar possíveis mudanças necessárias na composição dos
recursos econômicos que provavelmente serão controlados pela entidade. As informações
sobre as variações nos resultados são importantes nesse sentido. As informações sobre os
resultados são úteis para prever a capacidade que a entidade tem de gerar fluxos de caixa a
partir dos recursos atualmente controlados por ela. Também é útil para a avaliação da eficácia
com que a entidade poderia usar recursos adicionais.
18. As informações referentes às mutações na posição financeira da entidade são úteis para
avaliar as suas atividades de investimento, de financiamento e operacionais durante o período
abrangido pelas demonstrações contábeis. Essas informações são úteis para fornecer ao
usuário uma base para avaliar a capacidade que a entidade tem de gerar caixa e equivalentes
de caixa e as suas necessidades de utilização desses recursos. Na elaboração de uma
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demonstração das mutações na posição financeira, os fundos podem ser definidos de várias
maneiras, tais como recursos financeiros totais, capital circulante líquido, ativos líquidos ou
caixa. Nesta Estrutura Conceitual não foi feita nenhuma tentativa de especificar uma
definição de fundos.
19. As informações sobre a posição patrimonial e financeira são principalmente fornecidas
pelo balanço patrimonial. As informações sobre o desempenho são basicamente fornecidas na
demonstração do resultado. As informações sobre as mutações na posição financeira são
fornecidas nas demonstrações contábeis por meio de uma demonstração em separado, tal
como a de fluxos de caixa, de origens e aplicações de recursos etc.
20. As partes componentes das demonstrações contábeis se inter-relacionam porque refletem
diferentes aspectos das mesmas transações ou outros eventos. Embora cada demonstração
apresente informações que são diferentes das outras, nenhuma provavelmente se presta a um
único propósito, nem fornece todas as informações necessárias para necessidades específicas
dos usuários. Por exemplo, uma demonstração do resultado fornece um retrato incompleto do
desempenho da entidade, a não ser que seja usada em conjunto com o balanço patrimonial e a
demonstração das mutações na posição financeira.
Notas Explicativas e Demonstrações Suplementares
21. As demonstrações contábeis também englobam notas explicativas, quadros suplementares
e outras informações. Por exemplo, podem conter informações adicionais que sejam
relevantes às necessidades dos usuários sobre itens constantes do balanço patrimonial e da
demonstração do resultado. Podem incluir divulgações sobre os riscos e incertezas que afetem
a entidade e quaisquer recursos e/ou obrigações para os quais não exista obrigatoriedade de
serem reconhecidos no balanço patrimonial (tais como reservas minerais).
Informações sobre segmentos industriais ou geográficos e o efeito de mudanças de preços
sobre a entidade podem também ser fornecidos sob a forma de informações suplementares.
Pressupostos Básicos
Regime de Competência
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o
regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros
são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas
demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações contábeis
preparadas pelo regime de competência informam aos usuários não somente sobre transações
passadas envolvendo o pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas
também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no
futuro. Dessa forma, apresentam informações sobre transações passadas e outros eventos que
sejam as mais úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas. O regime de
competência pressupõe a confrontação entre receitas e despesas que é destacada nos itens 95
e 96.
Continuidade
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23. As demonstrações contábeis são normalmente preparadas no pressuposto de que a
entidade continuará em operação no futuro previsível. Dessa forma, presume-se que a
entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir
materialmente a escala das suas operações; se tal intenção ou necessidade existir, as
demonstrações contábeis têm que ser preparadas numa base diferente e, nesse caso, tal base
deverá ser divulgada.
Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis
24. As características qualitativas são os atributos que tornam as demonstrações contábeis
úteis para os usuários. As quatro principais características qualitativas são:
compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade.
Compreensibilidade
25. Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é
que elas sejam prontamente entendidas pelos usuários. Para esse fim, presume-se que os
usuários tenham um conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e
contabilidade e a disposição de estudar as informações com razoável diligência. Todavia,
informações sobre assuntos complexos que devam ser incluídas nas demonstrações contábeis
por causa da sua relevância para as necessidades de tomada de decisão pelos usuários não
devem ser excluídas em nenhuma hipótese, inclusive sob o pretexto de que seria difícil para
certos usuários as entenderem.
Relevância
26. Para serem úteis, as informações devem ser relevantes às necessidades dos usuários na
tomada de decisões. As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões
econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou
futuros ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores.
27. As funções de previsão e confirmação das informações são inter-relacionadas. Por
exemplo, informações sobre o nível atual e a estrutura dos ativos têm valor para os usuários
na tentativa de prever a capacidade que a entidade tenha de aproveitar oportunidades e a sua
capacidade de reagir a situações adversas. As mesmas informações têm o papel de confirmar
as previsões passadas sobre, por exemplo, a forma na qual a entidade seria estruturada ou o
resultado de operações planejadas.
28. Informações sobre a posição patrimonial e financeira e o desempenho passado são
freqüentemente utilizadas como base para projetar a posição e o desempenho futuros, assim
como outros assuntos nos quais os usuários estejam diretamente interessados, tais como
pagamento de dividendos e salários, alterações no preço das ações e a capacidade que a
entidade tenha de atender seus compromissos à medida que se tornem devidos. Para terem
valor como previsão, as informações não precisam estar em forma de projeção explícita. A
capacidade de fazer previsões com base nas demonstrações contábeis pode ser ampliada,
entretanto, pela forma como as informações sobre transações e eventos anteriores são
apresentadas. Por exemplo, o valor da demonstração do resultado como elemento de previsão
é ampliado quando itens incomuns, anormais e esporádicos de receita ou despesa são
divulgados separadamente.
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Materialidade
29. A relevância das informações é afetada pela sua natureza e materialidade. Em alguns
casos, a natureza das informações, por si só, é suficiente para determinar a sua relevância. Por
exemplo, reportar um novo segmento em que a entidade tenha passado a operar pode afetar a
avaliação dos riscos e oportunidades com que a entidade se depara, independentemente da
materialidade dos resultados atingidos pelo novo segmento no período abrangido pelas
demonstrações contábeis. Em outros casos, tanto a natureza quanto a materialidade são
importantes; por exemplo: os valores dos estoques existentes em cada uma das suas principais
classes, conforme a classificação apropriada ao negócio.
30. Uma informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar as decisões
econômicas dos usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis. A materialidade
depende do tamanho do item ou do erro, julgado nas circunstâncias específicas de sua
omissão ou distorção. Assim, materialidade proporciona um patamar ou ponto de corte ao
invés de ser uma característica qualitativa primária que a informação necessita ter para ser
útil.
Confiabilidade
31. Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros ou vieses
relevantes e representar adequadamente aquilo que se propõe a representar.
32. Uma informação pode ser relevante, mas a tal ponto não confiável em sua natureza ou
divulgação que o seu reconhecimento pode potencialmente distorcer as demonstrações
contábeis. Por exemplo, se a validade legal e o valor de uma reclamação por danos em uma
ação judicial movida contra a entidade são questionados, pode ser inadequado reconhecer o
valor total da reclamação no balanço patrimonial, embora possa ser apropriado divulgar o
valor e as circunstâncias da reclamação.
Representação Adequada
33. Para ser confiável, a informação deve representar adequadamente as transações e outros
eventos que ela diz representar. Assim, por exemplo, o balanço patrimonial numa
determinada data deve representar adequadamente as transações e outros eventos que
resultam em ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade e que atendam aos critérios de
reconhecimento.
34. A maioria das informações contábeis está sujeita a algum risco de não ser uma
representação fiel daquilo que se propõe a retratar. Isso pode decorrer de dificuldades
inerentes à identificação das transações ou outros eventos a serem avaliados ou à
identificação e aplicação de técnicas de mensuração e apresentação que possam transmitir,
adequadamente, informações que correspondam a tais transações e eventos. Em certos casos,
a mensuração dos efeitos financeiros dos itens pode ser tão incerta que não é apropriado o seu
reconhecimento nas demonstrações contábeis; por exemplo, embora muitas entidades gerem,
internamente, ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura ao longo do tempo
(goodwill), é usualmente difícil identificar ou mensurar esse ágio com confiabilidade. Em
outros casos, entretanto, pode ser relevante reconhecer itens e divulgar o risco de erro
envolvendo o seu reconhecimento e mensuração.
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Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela
se propõe a representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e
apresentados de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente sua
forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que
aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma
entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação indique a
transferência legal da propriedade a esse terceiro; entretanto, poderão existir acordos que
assegurem que a entidade continuará a usufruir os futuros benefícios econômicos gerados
pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um montante que se aproxima do
valor original de venda acrescido de juros de mercado durante esse período. Em tais
circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação formalizada.
Neutralidade
36. Para ser confiável, a informação contida nas demonstrações contábeis deve ser neutra, isto
é, imparcial. As demonstrações contábeis não são neutras se, pela escolha ou apresentação da
informação, elas induzirem a tomada de decisão ou julgamento, visando atingir um resultado
ou desfecho predeterminado.
Prudência
37. Os preparadores de demonstrações contábeis se deparam com incertezas que
inevitavelmente envolvem certos eventos e circunstâncias, tais como a possibilidade de
recebimento de contas a receber de liquidação duvidosa, a vida útil provável das máquinas e
equipamentos e o número de reclamações cobertas por garantias que possam ocorrer. Tais
incertezas são reconhecidas pela divulgação da sua natureza e extensão e pelo exercício de
prudência na preparação das demonstrações contábeis. Prudência consiste no emprego de um
certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas
condições de incerteza, no sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e que
passivos ou despesas não sejam subestimados. Entretanto, o exercício da prudência não
permite, por exemplo, a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas, a subavaliação
deliberada de ativos ou receitas, a superavaliação deliberada de passivos ou despesas, pois as
demonstrações contábeis deixariam de ser neutras e, portanto, não seriam confiáveis.
Integridade
38. Para ser confiável, a informação constante das demonstrações contábeis deve ser
completa, dentro dos limites de materialidade e custo. Uma omissão pode tornar a informação
falsa ou distorcida e, portanto, não-confiável e deficiente em termos de sua relevância.
Comparabilidade
39. Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de uma entidade ao longo
do tempo, a fim de identificar tendências na sua posição patrimonial e financeira e no seu
desempenho. Os usuários devem também ser capazes de comparar as demonstrações
contábeis de diferentes entidades a fim de avaliar, em termos relativos, a sua posição
patrimonial e financeira, o desempenho e as mutações na posição financeira.
Conseqüentemente, a mensuração e apresentação dos efeitos financeiros de transações
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semelhantes e outros eventos devem ser feitas de modo consistente pela entidade, ao longo
dos diversos períodos, e também por entidades diferentes.
40. Uma importante implicação da característica qualitativa da comparabilidade é que os
usuários devem ser informados das práticas contábeis seguidas na elaboração das
demonstrações contábeis, de quaisquer mudanças nessas práticas e também o efeito de tais
mudanças. Os usuários precisam ter informações suficientes que lhes permitam identificar
diferenças entre as práticas contábeis aplicadas a transações e eventos semelhantes, usadas
pela mesma entidade de um período a outro e por diferentes entidades. A observância das
normas, inclusive a divulgação das práticas contábeis utilizadas pela entidade, ajudam a
atingir a comparabilidade.
41. A necessidade de comparabilidade não deve ser confundida com mera uniformidade e não
se deve permitir que se torne um impedimento à introdução de normas contábeis
aperfeiçoadas. Não é apropriado que uma entidade continue contabilizando da mesma
maneira uma transação ou evento se a prática contábil adotada não está em conformidade
com as características qualitativas de relevância e confiabilidade. Também é inapropriado
manter práticas contábeis quando existem alternativas mais relevantes e confiáveis.
42. Tendo em vista que os usuários desejam comparar a posição patrimonial e financeira, o
desempenho e as mutações na posição financeira ao longo do tempo, é importante que as
demonstrações contábeis apresentem as correspondentes informações de períodos anteriores.
Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações
Tempestividade
43. Quando há demora indevida na divulgação de uma informação, é possível que ela perca a
relevância. A Administração da entidade necessita ponderar os méritos relativos entre a
tempestividade da divulgação e a confiabilidade da informação fornecida. Para fornecer uma
informação na época oportuna pode ser necessário divulgá-la antes que todos os aspectos de
uma transação ou evento sejam conhecidos, prejudicando assim a sua confiabilidade. Por
outro lado, se para divulgar a informação a entidade aguardar até que todos os aspectos se
tornem conhecidos, a informação pode ser altamente confiável, porém de pouca utilidade para
os usuários que tenham tido necessidade de tomar decisões nesse ínterim. Para atingir o
adequado equilíbrio entre a relevância e a confiabilidade, o princípio básico consiste em
identificar qual a melhor forma para satisfazer as necessidades do processo de decisão
econômica dos usuários.
Equilíbrio entre Custo e Benefício
44. O equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de ordem prática, ao invés de
uma característica qualitativa. Os benefícios decorrentes da informação devem exceder o
custo de produzi-la. A avaliação dos custos e benefícios é, entretanto, em essência, um
exercício de julgamento. Além disso, os custos não recaem, necessariamente, sobre aqueles
usuários que usufruem os benefícios. Os benefícios podem também ser aproveitados por
outros usuários, além daqueles para os quais as informações foram preparadas; por exemplo,
o fornecimento de maiores informações aos credores por empréstimos pode reduzir os custos
financeiros da entidade. Por essas razões, é difícil aplicar o teste de custo-benefício em
qualquer caso específico. Não obstante, os órgãos normativos em especial, assim como os
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elaboradores e usuários das demonstrações contábeis, devem estar conscientes dessa
limitação.
Equilíbrio entre Características Qualitativas
45. Na prática, é freqüentemente necessário um balanceamento entre as características
qualitativas. Geralmente, o objetivo é atingir um equilíbrio apropriado entre as características,
a fim de satisfazer aos objetivos das demonstrações contábeis. A importância relativa das
características em diferentes casos é uma questão de julgamento profissional.
Visão Verdadeira e Apropriada
46. Demonstrações contábeis são freqüentemente descritas como apresentando uma visão
verdadeira e apropriada (true and fair view) da posição patrimonial e financeira, do
desempenho e das mutações na posição financeira de uma entidade. Embora esta Estrutura
Conceitual não trate diretamente de tais conceitos, a aplicação das principais características
qualitativas e de normas e práticas de contabilidade apropriadas normalmente resultam em
demonstrações contábeis que refletem aquilo que geralmente se entende como apresentação
verdadeira e apropriada das referidas informações.
Elementos das Demonstrações Contábeis
47. Demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e
outros eventos, agrupando-os em classes de acordo com as suas características econômicas.
Essas classes são chamadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos
diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço são os
ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a
mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. A
demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da
demonstração do resultado e as mutações nos elementos do balanço patrimonial; assim sendo,
esta Estrutura Conceitual não identifica nenhum elemento que seja exclusivo dessa
demonstração.
48. A apresentação desses elementos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado
envolve um processo de subclassificação. Por exemplo, ativos e passivos podem ser
classificados por sua natureza ou função nos negócios da entidade, a fim de mostrar as
informações da maneira mais útil aos usuários para fins de tomada de decisões econômicas.
Posição Patrimonial e Financeira
49. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e
financeira são ativos, passivos e patrimônio líquido. Estes são definidos como segue:
(a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do
qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade;
(b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja
liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios
econômicos;
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(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os
seus passivos.
50. As definições de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, mas não tentam
especificar os critérios que precisam ser atendidos para que possam ser reconhecidos no
balanço patrimonial. Assim, as definições abrangem itens que não são reconhecidos como
ativos ou passivos no balanço porque não satisfazem aos critérios de reconhecimento
discutidos nos itens 82 a 98. Especificamente, a expectativa de que futuros benefícios
econômicos fluam para a entidade ou deixem a entidade deve ser suficientemente certa para
que seja atendido o critério de probabilidade do item 83, antes que um ativo ou um passivo
seja reconhecido.
51. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido,
deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica e não apenas sua forma legal.
Assim, por exemplo, no caso do arrendamento financeiro, a essência e a realidade econômica
são que o arrendatário adquire os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado pela
maior parte da sua vida útil, como contraprestação de aceitar a obrigação de pagar por esse
direito um valor próximo do valor justo do ativo e o respectivo encargo financeiro. Dessa
forma, o arrendamento financeiro dá origem a itens que satisfazem a definição de um ativo e
um passivo e, portanto, são reconhecidos como tais no balanço patrimonial do arrendatário.
52. Balanços patrimoniais elaborados de acordo com as normas devem incluir como ativo ou
passivo itens que satisfaçam a essas definições.
Ativos
53. O benefício econômico futuro embutido em um ativo é o seu potencial em contribuir,
direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal
potencial pode ser produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades
operacionais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou
equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de
um processo industrial alternativo que reduza os custos de produção.
54. A entidade geralmente usa os seus ativos na produção de mercadorias ou prestação de
serviços capazes de satisfazer os desejos e necessidades dos clientes. Tendo em vista que
essas mercadorias ou serviços podem atender aos seus desejos ou necessidades, os clientes se
dispõem a pagar por eles e contribuir assim para o fluxo de caixa da entidade.
55. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas
maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser:
(a) usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e
serviços a serem vendidos pela entidade;
(b) trocado por outros ativos;
(c) usado para liquidar um passivo; ou
(d) distribuído aos proprietários da entidade.
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56. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância
física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo; dessa forma, as
patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos, desde que deles sejam esperados
benefícios econômicos futuros para a entidade e que eles sejam por ela controlados.
57. Muitos ativos, por exemplo, contas a receber e imóveis, estão ligados a direitos legais,
inclusive a direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, o direito de
propriedade não é essencial; assim, por exemplo, um imóvel objeto de arrendamento é um
ativo, desde que a entidade controle os benefícios econômicos provenientes da propriedade.
Embora a capacidade de uma entidade controlar os benefícios econômicos normalmente seja
proveniente da existência de direitos legais, um item pode satisfazer a definição de um ativo
mesmo quando não há controle legal. Por exemplo, o knowhow obtido por meio de uma
atividade de desenvolvimento de produto pode satisfazer a definição de ativo quando,
mantendo o knowhow em segredo, a entidade controla os benefícios econômicos
provenientes desse ativo.
58. Os ativos de uma entidade resultam de transações passadas ou outros eventos passados.
As entidades normalmente obtêm ativos comprando-os ou produzindo-os, mas outras
transações ou eventos podem gerar ativos; por exemplo: um imóvel recebido do governo
como parte de um programa para fomentar o crescimento econômico da região onde se
localiza a entidade ou a descoberta de jazidas minerais. Transações ou eventos previstos para
ocorrer no futuro não podem resultar, por si mesmos, no reconhecimento de ativos; por isso,
por exemplo, a intenção de adquirir estoques não atende, por si só, à definição de um ativo.
59. Há uma forte associação entre incorrer em gastos e gerar ativos, mas ambas as atividades
não necessariamente coincidem entre si. Assim, o fato de uma entidade ter incorrido num
gasto pode fornecer evidência da sua busca por futuros benefícios econômicos,mas não é
prova conclusiva de que a definição de ativo tenha sido obtida. Da mesma forma, a ausência
de um gasto não impede que um item satisfaça a definição de ativo e se qualifique para
reconhecimento no balanço patrimonial; por exemplo, itens que foram doados à entidade
podem satisfazer a definição de ativo.
Passivos
60. Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma
obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou fazer de uma
certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em conseqüência de um
contrato ou de requisitos estatutários. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a
pagar por mercadorias e serviços recebidos. Obrigações surgem também de práticas usuais de
negócios, usos e costumes e o desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira
eqüitativa. Se, por exemplo, uma entidade decide, por uma questão de política mercadológica
ou de imagem, retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se
tornado conhecidos depois que expirou o período da garantia, as importâncias que espera
gastar com os produtos já vendidos constituem-se passivos.
61. Deve-se fazer uma distinção entre uma obrigação presente e um compromisso futuro. A
decisão da Administração de uma entidade de adquirir ativos no futuro não constitui, por si
só, uma obrigação presente. A obrigação normalmente surge somente quando o ativo é
recebido ou a entidade assina um acordo irrevogável de aquisição do ativo. Neste último caso,
a natureza irrevogável do acordo significa que as conseqüências econômicas de deixar de
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cumprir a obrigação, por exemplo, por causa da existência de uma penalidade significativa,
deixem a entidade com pouca ou nenhuma alternativa para evitar o desembolso de recursos
em favor da outra parte.
62. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica na utilização, pela entidade,
de recursos capazes de gerar benefícios econômicos a fim de satisfazer o direito da outra
parte. A extinção de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, por exemplo,
por meio de:
(a) pagamento em dinheiro;
(b) transferência de outros ativos;
(c) prestação de serviços;
(d) substituição da obrigação por outra; ou
(e) conversão da obrigação em capital.
Uma obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor
ou pela perda dos seus direitos creditícios.
63. Passivos resultam de transações ou outros eventos passados. Assim, por exemplo, a
aquisição de mercadorias e o uso de serviços resultam em contas a pagar (a não ser que pagos
adiantadamente ou na entrega) e o recebimento de um empréstimo resulta na obrigação de
liquidá-lo. Ou uma entidade pode ter a necessidade de reconhecer como passivo futuros
abatimentos baseados no volume das compras anuais dos clientes; nesse caso, a venda das
mercadorias no passado é a transação da qual deriva o passivo.
64. Alguns passivos somente podem ser mensurados com o emprego de um elevado grau de
estimativa. No Brasil esses passivos são descritos como provisões. A definição de passivo,
constante do item 49, tem um enfoque amplo e assim, se a provisão envolve uma obrigação
presente e satisfaz os demais critérios da definição, ela é um passivo, ainda que seu valor
tenha que ser estimado. Exemplos incluem provisões por pagamentos a serem feitos para
satisfazer acordos com garantias em vigor e provisões para fazer face a obrigações de
aposentadoria.
Patrimônio Líquido
65. Embora o patrimônio líquido seja definido no item 49 como um valor residual, ele pode
ter subclassificações no balanço patrimonial. Por exemplo, recursos aportados pelos sócios,
reservas resultantes de apropriações de lucros e reservas para manutenção do capital podem
ser demonstrados separadamente. Tais classificações podem ser importantes para a tomada de
decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de
outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma
os seus recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que acionistas de uma
entidade tenham direitos diferentes em relação ao recebimento de dividendos ou reembolso
de capital.
66. A constituição de reservas é, às vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade
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e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas
podem ser constituídas em atendimento a leis que concedam isenções ou reduções nos
impostos a pagar quando são feitas transferências para tais reservas. A existência e o valor de
tais reservas legais, estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes
para a tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações
de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas.
67. O valor pelo qual o patrimônio líquido é apresentado no balanço patrimonial depende da
mensuração dos ativos e passivos. Normalmente, o valor do patrimônio líquido somente por
coincidência é igual ao valor de mercado das ações da entidade ou da soma que poderia ser
obtida pela venda dos seus ativos e liquidação de seus passivos numa base de item-por-item,
ou da entidade como um todo, numa base de continuidade operacional.
68. Atividades comerciais e industriais, bem como outros negócios são freqüentemente
exercidos por meio de firmas individuais, sociedades limitadas, entidades estatais e outras
organizações cuja estrutura legal e regulamentar pode ser diferente daquela aplicável às
sociedades por ações. Por exemplo, pode haver poucas restrições, ou nenhuma, sobre a
distribuição aos proprietários ou outros beneficiários de importâncias incluídas no patrimônio
líquido. Independentemente desses fatos, a definição de patrimônio líquido e os outros
aspectos desta Estrutura Conceitual que tratam do patrimônio líquido são igualmente
aplicáveis a tais entidades.
Desempenho
69. O resultado é freqüentemente usado como medida de desempenho ou como base para
outras avaliações, tais como o retorno do investimento ou resultado por ação. Os elementos
diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as despesas. O
reconhecimento e mensuração das receitas e despesas e, conseqüentemente, do resultado,
dependem em parte dos conceitos de capital e de manutenção do capital usados pela entidade
na preparação de suas demonstrações contábeis. Esses conceitos são discutidos nos itens 102
a 110.
70. Receitas e despesas são definidas como segue:
(a) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma
de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em
aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da
entidade; e
(b) Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incremento em passivos, que resultem em
decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos
proprietários da entidade.
71. As definições de receitas e despesas identificam os seus aspectos essenciais, mas não
especificam os critérios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas na
demonstração do resultado. Os critérios para o reconhecimento das receitas e despesas são
comentados nos itens 82 a 98.
72. As receitas e despesas podem ser apresentadas na demonstração do resultado de diferentes
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maneiras, de modo que prestem informações relevantes para a tomada de decisões. Por
exemplo, é prática comum distinguir entre receitas e despesas que surgem no curso das
atividades usuais da entidade e as demais. Essa distinção é feita porque a fonte de uma receita
é relevante na avaliação da capacidade que a entidade tenha de gerar caixa ou equivalentes de
caixa no futuro; por exemplo, receitas oriundas de atividades eventuais como a venda de um
investimento de longo prazo normalmente não se repetem numa base regular. Nessa
distinção, deve-se levar em conta a natureza da entidade e suas operações. Itens que resultam
das atividades ordinárias de uma entidade podem ser incomuns em outras entidades.
73. A distinção entre itens de receitas e de despesas e a sua combinação de diferentes
maneiras também permitem demonstrar várias formas de medir o desempenho da entidade,
com maior ou menor abrangência de itens. Por exemplo, a demonstração do resultado pode
apresentar a margem bruta, o lucro ou prejuízo das atividades ordinárias antes dos tributos
sobre o resultado, o lucro ou o prejuízo das atividades ordinárias depois desses tributos e o
lucro ou prejuízo líquido.
Receitas
74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas como ganhos. A receita
surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis.
75. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou
não surgir no curso das atividades ordinárias da entidade, representando aumentos nos
benefícios econômicos e, como tal, não diferem, em natureza, das receitas.
Conseqüentemente, não são considerados como um elemento separado nesta Estrutura
Conceitual.
76. Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos não-correntes. A
definição de receita também inclui ganhos não realizados; por exemplo, os que resultam da
reavaliação de títulos negociáveis e os que resultam de aumentos no valor de ativos a longo
prazo. Quando esses ganhos são reconhecidos na demonstração do resultado, eles são
usualmente apresentados separadamente, porque sua divulgação é útil para fins de tomada de
decisões econômicas. Esses ganhos são, na maioria das vezes, mostrados líquidos das
respectivas despesas.
77. Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita; exemplos
incluem caixa, contas a receber, mercadorias e serviços recebidos em troca de mercadorias e
serviços fornecidos. A receita também pode resultar da liquidação de passivos. Por exemplo,
a entidade pode fornecer mercadorias e serviços a um credor em liquidação da obrigação de
pagar um empréstimo.
Despesas
78. Definição de despesas abrange perdas assim como as despesas que surgem no curso das
atividades ordinárias da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades ordinárias
da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente,
tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa,
estoques e ativo imobilizado.
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79. Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem ou
não surgir no curso das atividades ordinárias da entidade, representando decréscimos nos
benefícios econômicos e, como tal, não são de natureza diferente das demais despesas.
Assim, não são consideradas como um elemento à parte nesta Estrutura Conceitual.
80. Perdas incluem, por exemplo, as que resultam de sinistros como incêndio e inundações,
assim como as que decorrem da venda de ativos não-correntes. A definição de despesas
também inclui as perdas não realizadas, por exemplo, as que surgem dos efeitos dos aumentos
na taxa de câmbio de uma moeda estrangeira com relação aos empréstimos a pagar em tal
moeda. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são
geralmente demonstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de
decisões econômicas. As perdas são geralmente demonstradas líquidas das respectivas
receitas.
Ajustes para Manutenção do Capital
81. A reavaliação ou a atualização de ativos e passivos dão margem a aumentos ou
diminuições do patrimônio líquido. Embora tais aumentos ou diminuições se enquadrem na
definição de receitas e de despesas, sob certos conceitos de manutenção do capital, eles não
são incluídos na demonstração do resultado. Em vez disso, tais itens são incluídos no
patrimônio líquido como ajustes para manutenção do capital ou reservas de reavaliação. Esses
conceitos de manutenção do capital são comentados nos itens 102 a 110 desta Estrutura
Conceitual.
Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Contábeis
82. Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar ao balanço patrimonial ou à
demonstração do resultado um item que se enquadre na definição de um elemento e que
satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 83. Envolve a descrição do
item, a atribuição do seu valor e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do
resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser registrados no
balanço ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é
corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem pelas notas ou material
explicativo.
83. Um item que se enquadre na definição de ativo ou passivo deve ser reconhecido nas
demonstrações contábeis se:
(a) for provável que algum benefício econômico futuro referente ao item venha a ser recebido
ou entregue pela entidade; e
(b) ele tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis.
84. Ao avaliar se um item se enquadra nesses critérios e, portanto, se qualifica para fins de
reconhecimento nas demonstrações contábeis, é necessário considerar as observações sobre
materialidade comentadas nos itens 29 e 30. O inter-relacionamento entre os elementos
significa que um item que se enquadra na definição e nos critérios de reconhecimento de
determinado elemento, por exemplo, um ativo, requer automaticamente o reconhecimento de
outro elemento, por exemplo, uma receita ou um passivo.
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Probabilidade de Realização de Benefício Econômico Futuro
85. O conceito de probabilidade é usado nos critérios de reconhecimento para determinar o
grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a ser
recebidos ou entregues pela entidade. O conceito está em conformidade com a incerteza que
caracteriza o ambiente em que a entidade opera. As avaliações do grau de incerteza ligado ao
fluxo de futuros benefícios econômicos são feitas com base na evidência disponível quando
as demonstrações contábeis são preparadas. Por exemplo, quando é provável que uma conta a
receber devida à entidade seja paga, é então justificável, na ausência de qualquer evidência
em contrário, reconhecer a conta a receber como um ativo. Para uma grande quantidade de
contas a receber, entretanto, algum grau de inadimplência é normalmente considerado
provável; dessa forma, reconhece-se como despesa a esperada redução nos benefícios
econômicos.
Confiabilidade da Mensuração
86. O segundo critério para reconhecimento de um item é que ele possua um custo ou valor
que possa ser determinado em bases confiáveis, conforme comentado nos itens 31 a 38 desta
Estrutura Conceitual. Em muitos casos, o custo ou valor precisa ser estimado; o uso de
estimativas razoáveis é uma parte essencial da preparação das demonstrações contábeis e não
prejudica a sua confiabilidade. Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa
razoável, o item não deve ser reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do
resultado. Por exemplo, o valor que se espera receber de uma ação judicial pode enquadrar-se
nas definições tanto de um ativo como de uma receita, assim como nos critérios exigidos para
reconhecimento; todavia, se não é possível determinar, em bases confiáveis, o valor que será
recebido, ele não deve ser reconhecido como um ativo ou uma receita; a existência da
reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas explicativas ou demonstrações
suplementares.
87. Um item que, em determinado momento, deixe de se enquadrar nos critérios de
reconhecimento constantes do item 83, poderá qualificar-se para reconhecimento em data
posterior como resultado de circunstâncias ou eventos subseqüentes.
88. Um item que possui as características de ativo, passivo, receita ou despesa, mas não
atende aos critérios para reconhecimento, pode, entretanto, requerer divulgação nas notas e
material explicativos ou em demonstrações suplementares. Isso é apropriado quando a
divulgação do item for considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e
financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos
usuários das demonstrações contábeis.
Reconhecimento de Ativos
89. Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios
econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser
determinado em bases confiáveis.
90. Um ativo não é reconhecido no balanço patrimonial quando desembolsos tiverem sido
incorridos ou comprometidos, dos quais seja improvável a geração de benefícios econômicos
para a entidade após o período contábil corrente. Ao invés, tal transação é reconhecida como
despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da
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Administração ao incorrer na despesa não tenha sido a de gerar benefícios econômicos
futuros para a entidade ou que a Administração tenha sido mal conduzida. A única implicação
é que o grau de certeza quanto à geração de benefícios econômicos para a entidade, após o
período contábil corrente, é insuficiente para justificar o reconhecimento de um ativo.
Reconhecimento de Passivos
91. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de
recursos envolvendo benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação
presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará possa ser determinado em bases
confiáveis. Na prática, as obrigações contratuais ainda não integralmente cumpridas de forma
proporcional (por exemplo, obrigações decorrentes de pedidos de compra de produtos e
mercadorias, mas ainda não recebidos) não são geralmente reconhecidas como passivos nas
demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de
passivos e, desde que sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias
específicas, podem qualificar-se para reconhecimento. Nesses casos, o reconhecimento do
passivo exige o reconhecimento dos correspondentes ativo ou despesa.
Reconhecimento de Receitas
92. A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando resulta em um aumento,
que possa ser determinado em bases confiáveis, nos benefícios econômicos futuros
provenientes do aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. Isso significa, de fato,
que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento
de ativo ou de diminuição de passivo. Mas isso não significa que todo aumento de ativo ou
redução de passivo corresponda a uma receita.
93. Os procedimentos normalmente adotados na prática para reconhecimento da receita,
como por exemplo o requisito de que a receita deve ter sido ganha, são aplicações dos
critérios de reconhecimento definidos nesta Estrutura Conceitual. Tais procedimentos são
geralmente orientados para restringir o reconhecimento como receita àqueles itens que
possam ser determinados em bases confiáveis e tenham um grau suficiente de certeza.
Reconhecimento de Despesas
94. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado quando surge um
decréscimo, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos futuros benefícios
econômicos provenientes da diminuição de um ativo ou do aumento de um passivo. Isso
significa, de fato, que o reconhecimento de despesa ocorre simultaneamente com o
reconhecimento do aumento do passivo ou da diminuição do ativo (por exemplo, a provisão
para obrigações trabalhistas ou a depreciação de um equipamento).
95. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação
direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de
confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento
simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas
transações ou outros eventos; por exemplo, os vários componentes de despesas que integram
o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos na mesma data em que a receita
derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Entretanto, a aplicação do conceito de
confrontação da receita e despesa de acordo com esta Estrutura Conceitual não autoriza o
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reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.
96. Quando se espera que os benefícios econômicos sejam gerados ao longo de vários
períodos contábeis, e a confrontação com a correspondente receita somente possa ser feita de
modo geral e indireto, as despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base
em procedimentos de alocação sistemática e racional. Muitas vezes isso é necessário ao
reconhecer despesas associadas com o uso ou desgaste de ativos, tais como imobilizado, ágio,
marcas e patentes; em tais casos, a despesa é designada como depreciação ou amortização.
Esses procedimentos de alocação destinam-se a reconhecer despesas nos períodos contábeis
em que os benefícios econômicos associados a tais itens sejam consumidos ou expirem.
97. Uma despesa é reconhecida imediatamente na demonstração do resultado quando um
gasto não produz benefícios econômicos futuros ou quando e na extensão em que os
benefícios econômicos futuros não se qualificam, ou deixam de se qualificar, para
reconhecimento no balanço patrimonial como um ativo.
98. Uma despesa é também reconhecida na demonstração do resultado quando um passivo é
incorrido sem o correspondente reconhecimento de um ativo, como no caso de um passivo
decorrente de garantia de produto.
Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis
99. Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos
das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial
e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de
mensuração.
100. Diversas bases de mensuração são empregadas em diferentes graus e em variadas
combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o seguinte:
(a) Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa
ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los
na data da aquisição, podendo ou não ser atualizados pela variação na capacidade geral de
compra da moeda. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram
recebidos em troca da obrigação ou,em algumas circunstâncias (por exemplo, imposto de
renda), pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa que serão necessários para liquidar o
passivo no curso normal das operações, podendo também, em certas circunstâncias, ser
atualizados monetariamente.
(b) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de
caixa que teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data
do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa,
não descontados, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço.
(c) Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os ativos são mantidos pelos
valores em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela venda numa forma
ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus valores de liquidação, isto é, pelos valores em
caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as
correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade.

96

(d) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de
entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações da
entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de saída
líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das
operações da entidade.
101. A base de mensuração mais comumente adotada pelas entidades na preparação de suas
demonstrações contábeis é o custo histórico. Ele é normalmente combinado com outras bases
de avaliação. Por exemplo, os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor entre o
custo e o valor líquido de realização, os títulos e ações negociáveis podem, em determinadas
circunstâncias, ser mantidos a valor de mercado e os passivos decorrentes de pensões são
mantidos pelo valor presente de tais benefícios no futuro. Além disso, em algumas
circunstâncias, entidades usam a base de custo corrente como resposta à incapacidade do
modelo contábil de custo histórico enfrentar os efeitos das mudanças de preços dos ativos
não-monetários.
Conceitos de Capital e de Manutenção de Capital
Conceitos de Capital
102. O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na preparação de
suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito financeiro de capital, tal como o
dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativo líquido
ou patrimônio líquido da entidade. Por outro lado, segundo o conceito físico de capital, o
capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas
unidades de produção diária.
103. A seleção do conceito de capital apropriado para a entidade deve ser baseada nas
necessidades dos usuários das demonstrações contábeis. Assim, o conceito financeiro de
capital deve ser adotado se os usuários das demonstrações contábeis estão principalmente
interessados na manutenção do capital nominal investido ou no poder de compra do capital
investido. Se, entretanto, a principal preocupação dos usuários é com a capacidade
operacional da entidade, o conceito físico de capital deve ser usado. O conceito escolhido
indica a meta a ser atingida na determinação do lucro, embora possa haver dificuldades de
mensuração em se tornar operacional esse conceito.
Conceitos de Manutenção do Capital e Determinação do Lucro
104. Os conceitos de capital mencionados no item 102 dão origem aos seguintes conceitos de
manutenção de capital:
(a) Manutenção do capital financeiro. De acordo com esse conceito, o lucro é auferido
somente se o montante financeiro (ou dinheiro) dos ativos líquidos no fim do período excede
o seu montante financeiro (ou dinheiro) no começo do período, depois de excluídas quaisquer
distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do
capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades
de poder aquisitivo constante.
(b) Manutenção do capital físico. De acordo com esse conceito, o lucro é auferido somente se
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a capacidade física produtiva (ou capacidade operacional) da entidade (ou os recursos ou
fundos necessários para atingir essa capacidade) no fim do período excede a capacidade física
produtiva no início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e
seus aportes de capital durante o período.
105. O conceito de manutenção do capital está relacionado à forma como a entidade define o
capital que ela procura manter. Ele representa um elo entre os conceitos de capital e os
conceitos de lucro, pois fornece um ponto de referência para medição do lucro; é uma
condição essencial para distinguir entre o retorno sobre o capital da entidade e a recuperação
do capital; somente os ingressos de ativos que excedem os valores necessários para
manutenção do capital podem ser considerados como lucro e, portanto, como retorno sobre o
capital. Portanto, o lucro é o valor remanescente depois que as despesas (inclusive os ajustes
de manutenção do capital, quando for apropriado) tiverem sido deduzidas do resultado. Se as
despesas excederem a receita, o saldo será um prejuízo.
106. O conceito físico de manutenção de capital requer a adoção do custo corrente como base
de avaliação. O conceito financeiro de manutenção do capital, entretanto, não requer o uso de
base específica de mensuração. A escolha da base conforme este conceito depende do tipo de
capital financeiro que a entidade está procurando manter.
107. A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção do capital está no
tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade. Em termos
gerais, uma entidade terá mantido seu capital se ela tiver tanto capital no fim do período
como tinha no início, computados os efeitos das distribuições aos proprietários e seus aportes
para o capital durante esse período. Qualquer valor além daquele necessário para manter o
capital do início do período é lucro.
108. De acordo com o conceito financeiro de manutenção do capital, no qual o capital é
definido em termos de unidades monetárias nominais, o lucro representa o aumento do capital
monetário nominal no período. Assim, os aumentos nos preços de ativos mantidos no
período, convencionalmente designados como ganhos de estocagem, são, conceitualmente,
lucros. Entretanto, eles não podem ser reconhecidos como tais até que os ativos sejam
vendidos mediante transação com terceiros. Quando o conceito financeiro de manutenção de
capital é definido em termos de unidades de poder aquisitivo constante, o lucro representa o
aumento do poder aquisitivo, no período, do capital investido. Assim, somente a parcela do
aumento nos preços dos ativos que exceder o aumento no nível geral de preços é considerada
como lucro. O restante do aumento é tratado como ajuste para manutenção do capital e,
conseqüentemente, como parte integrante do patrimônio líquido.
109. De acordo com o conceito físico de manutenção do capital, quando o capital é definido
em termos de capacidade física produtiva, o lucro representa o aumento desse capital no
período. Todas as mudanças de preços afetando ativos e passivos da entidade são vistas, nesse
conceito, como mudanças na mensuração da capacidade física produtiva da entidade; dessa
forma, devem ser tratadas como ajustes para manutenção do capital, que são parte do
patrimônio líquido, e não como lucro.
110. A seleção das bases de mensuração e o conceito de manutenção do capital determinam o
modelo contábil usado na preparação das demonstrações contábeis. Diferentes modelos
contábeis apresentam diferentes graus de relevância e confiabilidade e, como em outras áreas,
a Administração deve procurar um equilíbrio entre a relevância e a confiabilidade,
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considerando também o consenso entre os agentes econômicos. Esta Estrutura Conceitual é
aplicável a um elenco de modelos contábeis e orienta na preparação e apresentação das
demonstrações contábeis elaboradas conforme o modelo escolhido.
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ANEXO 5 – RESOLUÇÃO CFC Nº 877/2000.

RESOLUÇÃO CFC N.º 877/00

Aprova da NBC T 10 – Dos aspectos
contábeis específicos em entidades
diversas, o item NBC T 10.19 –
Entidades sem finalidade de lucros.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade
e suas Interpretações Técnicas constituem corpo de doutrina contábil que estabelece
regras de procedimentos técnicos a serem observadas quando da realização de
trabalhos;
CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de
instituições com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém relações regulares e
oficiais está de acordo com as diretrizes constantes dessas relações;

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Grupo de
Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como o intenso auxílio
desempenhado pelos profissionais que o compõem, representando além desta
Entidade, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto
Brasileiro de Contadores, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da
Educação, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, a
Secretaria Federal de Controle e a Superintendência de Seguros Privados;
CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas
Brasileiras de Contabilidade, atendendo ao que está disposto na Resolução CFC n.º
751, de 29 de dezembro de 1993, elaborou o item NBC T 10.19 – Entidades sem
Finalidade de Lucros, da NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em
Entidades Diversas;
CONSIDERANDO a decisão da Câmara Técnica no Relatório
n.º 17/00, de 17 de abril de 2000, aprovada pelo Plenário deste Conselho Federal de
Contabilidade,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T
10.19 – Entidades sem Finalidade de Lucros.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
assinatura.

Brasília, 18 de abril de 2000.

Contador JOSÉ SERAFIM ABRATES
Presidente

Ata CFC n° 801
Proc. CFC n° 40/00
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T-10 – ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES
DIVERSAS
NBC T 10.19 – ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS
10.19.1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.19.1.1 – Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação,
de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota
explicativa das entidades sem finalidade de lucros.
10.19.1.2 – Destina-se, também, a orientar o atendimento às exigências legais sobre
procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado
sem finalidade de lucros, especialmente entidades beneficentes de assistência social
(Lei Orgânica da Seguridade Social), para a emissão do Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos, da competência do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS).
10.19.1.3 – As entidades sem finalidade de lucros são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido, e o lucro ou
prejuízo é denominado, respectivamente, de superávit ou déficit.
10.19.1.4 – As entidades sem finalidade de lucros exercem atividades assistenciais, de
saúde, educacionais, técnico-científicas, esportivas, religiosas, políticas,
culturais, beneficentes, sociais, de conselhos de classe e outras,
administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes, e
coordenados em torno de um patrimônio com finalidade comum ou
comunitária.*
(*Redação alterada pela Res. CFC nº 966/03, publicada no DOU, em 04.06.2003)

10.19.1.5 – Essas entidades são constituídas sob a forma de fundações públicas ou
privadas, ou sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais,
culturais, associações de classe, partidos políticos, ordem dos advogados,
conselhos federais, regionais e seccionais de profissões liberais, clubes
esportivos não-comerciais e outras entidades enquadradas no conceito do
item 10.19.1.4.
10.19.1.6 – Aplicam-se às entidades sem finalidade de lucros os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de
Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos,
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
10.19.1.7 – Por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos contábeis,
devem ser aplicadas, no que couber, as diretrizes da NBC T 10.4 –
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Fundações; e da NBC T 10.18 – Entidades Sindicais e Associações de
Classe.
10.19.2 – DO REGISTRO CONTÁBIL
10.19.2.1 – As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando
os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da
Oportunidade e da Competência.
10.19.2.2 – As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisão em
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em
estimativas de seus prováveis valores de realização, e baixar os valores
prescritos, incobráveis e anistiados.
10.19.2.3 – As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais,
inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no
patrimônio social.
10.19.2.4 – A receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou
investimento devem ser registradas mediante documento hábil.
10.19.2.5 – Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas,
superávit ou déficit, de forma segregada, quando identificáveis por tipo de
atividade, tais como educação, saúde, assistência social, técnico-científica
e outras, bem como comercial, industrial ou de prestação de serviços.
10.19.2.6 – As receitas de doações, subvenções e contribuições, recebidas para
aplicação específica, mediante constituição ou não de fundos, devem ser
registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da entidade.
10.19.2.7 – O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado pela assembléia
dos associados; e, após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta
Patrimônio Social.
O item 10.19.2.8 foi excluído pela Resolução CFC n° 926, de 19 de dezembro de 2001.

10.19.3 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
10.19.3.1 – As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pelas entidades
sem finalidade de lucros, são as determinadas pela NBC T 3 – Conceito,
Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, e a
sua divulgação pela NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações
Contábeis.
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10.19.3.2 – Na aplicação das normas contábeis, em especial a NBC T 3, a conta
Capital deve ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo
Patrimônio Líquido; e a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por
Superávit ou Déficit do Exercício.
10.19.3.3 – As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas
explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
a) o resumo das principais práticas contábeis;
b) os critérios de apuração das receitas e das despesas, especialmente
com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de
recursos;
c) as contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade
assistencial devem ser demonstradas como se a entidade não gozasse
de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS);
d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as
responsabilidades decorrentes dessas subvenções;
e) os fundos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes
desses fundos;
f) evidenciação dos recursos sujeitos a restrições ou vinculações por
parte do doador;
g) eventos subseqüentes à data do encerramento do exercício que
tenham, ou possa vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira
e os resultados futuros da entidade;
h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações
a longo prazo;
i)

informações sobre os tipos de seguros contratados;

j)

as entidades educacionais, além das notas explicativas, devem
evidenciar a adequação das receitas com as despesas de pessoal,
segundo parâmetros estabelecidos pela lei das Diretrizes e Bases da
Educação e sua regulamentação.

k) as entidades beneficiadas com a isenção de tributos e contribuições
devem evidenciar em Notas Explicativas, suas receitas com e sem
gratuidade, de forma segregada, e os benefícios fiscais gozados.
A letra “k” do item 10.19.3.3 foi incluída pela Resolução CFC n° 926, de 19 de dezembro de 2001 e alterado pela
Resolução CFC n° 966, de 16 de maio de 2003.
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ANEXO 6 – RESOLUÇÃO CFC Nº 750/1993

RESOLUÇÃO CFC N.º 750/93 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE
CONTABILIDADE
Dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO que a evolução da última década na área da Ciência Contábil reclama a
atualização substantiva e adjetiva dos Princípios Fundamentais de Contabilidade a que se
refere a Resolução CFC 530/81.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1º - Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (P.F.C.) os
enunciados por esta Resolução.
§ 1º - A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no exercício
da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC).
§ 2º - Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações concretas, a
essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
CAPÍTULO II
DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
Art. 2º - Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos
universos científico e profissional de nosso País.
Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o
Patrimônio das Entidades.
Art. 3º - São Princípios Fundamentais de Contabilidade:
I) o da ENTIDADE;
II) o da CONTINUIDADE;
III) o da OPORTUNIDADE;
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IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V) o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;
VI) o da COMPETÊNCIA e
VII) o da PRUDÊNCIA.
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4º - O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular
no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou
sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
§ único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A
soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas
numa unidade de natureza econômico-contábil.
SEÇÃO II
O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
Art. 5º - A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida ou
provável, devem ser consideradas quando da classificação e avaliação das mutações
patrimoniais, quantitativas e qualitativas.
§ 1º - A CONTINUIDADE influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o
valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção da ENTIDADE tem
prazo determinado, previsto ou previsível.
§ 2º - A observância do Princípio da CONTINUIDADE é indispensável à correta aplicação do
Princípio da COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente à quantificação dos
componentes patrimoniais e à formação do resultado, e de constituir dado importante para
aferir a capacidade futura de geração de resultado.
SEÇÃO III
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
Art. 6º - O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à
integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de
imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram.
§ único – Como resultado da observância do Princípio da Oportunidade:
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I – desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser feito
mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência;
II – o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os
aspectos físicos e monetários;
III – o registro deve ensejar o reconhecimento universal das
variações ocorridas no patrimônio da ENTIDADE, em um período de tempo determinado,
base necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão.
SEÇÃO IV
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
Art. 7º - Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que serão
mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem
agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
§ único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de entrada,
considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão ter alterados
seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua decomposição em elementos e/ou sua
agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do
patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – Os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro apenas atualiza e
mantém atualizado o valor de entrada;
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais constitui
imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.
O PRINCÍPIO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Art. 8º - Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser
reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores
dos componentes patrimoniais.
§ único – São resultantes da adoção do Princípio da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade
constante em termos do poder aquisitivo;
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II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais (art.
7º), é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneçam
substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por conseqüência, o do
patrimônio líquido;
III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas, tão-somente, o ajustamento
dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de indexadores, ou outros
elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado
período.
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9º - As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período
em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente
de recebimento ou pagamento.
§ 1º - O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no passivo
resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para
classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da
OPORTUNIDADE.
§ 2º - O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
§ 3º - As receitas consideram-se realizadas:
I – nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem
compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente
pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por esta prestados;
II – quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o
desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior;
III – pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros;
IV – no recebimento efetivo de doações e subvenções.
§ 4º - Consideram-se incorridas as despesas:
I – quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade
para
II – pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
III – pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
SEÇÃO VII
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O PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA
Art. 10 – O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os
componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o
patrimônio líquido.
§ 1º - O Princípio da PRUDÊNCIA impõe a escolha da hipótese de que resulte menor
patrimônio líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais
Princípios Fundamentais de Contabilidade.
§ 2º - Observado o disposto no art. 7º, o Princípio da PRUDÊNCIA somente se aplica às
mutações posteriores, constituindo-se ordenamento indispensável à correta aplicação do
Princípio da COMPETÊNCIA.
§ 3º - A aplicação do Princípio da PRUDÊNCIA ganha ênfase quando, para definição dos
valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvem
incertezas de grau variável.
Art. 11 – A inobservância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade constitui infração
nas alíneas "c", "d" e "e" do art. 27 do Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946 e,
quando aplicável, ao Código de Ética Profissional do Contabilista.
Art. 12 – Revogada a Resolução CFC n.º 530/81, esta Resolução entra em vigor a partir de 1º
de janeiro de 1994.
Brasília, 29 de dezembro de 1993.
Contador IVAN CARLOS GATTI
Presidente
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ANEXO 7 – RESOLUÇÃO CFC Nº 686/1990.
RESOLUÇÃO CFC Nº 686/1990
Aprova a NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações
Contábeis.
NBC T.3.1 – Das Disposições Gerais.
NBC T.3.2 – Do Balanço Patrimonial.
NBC T.3.3 – Da Demonstração do Resultado.
NBC T.3.4 – Da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
NBC T.3.5 – Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
NBC T.3.6 – Da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CFC N.º 529/81, de 23 de outubro de 1981;
CONSIDERANDO o estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria
CFC n.º 4/82, alterada pela Portaria CFC n.º 9/90, sob a coordenação do Contador Ynel Alves
de Camargo, tendo como participantes os Contadores: Antônio Carlos Nasi, Antônio Luiz
Sarno, George Sebastião Guerra Leone, Hugo Rocha Braga, Luiz Carlos Vaini, Luiz
Francisco Serra, Olívio Koliver e Taiki Hirachima;
CONSIDERANDO que nas audiências públicas realizadas nas cidades de São Paulo, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e João Pessoa foram acolhidas as sugestões da classe
contábil, dentro de um processo amplo e genérico de oportunidades de manifestações;
CONSIDERANDO a importância da elaboração de normas reguladoras para o campo do
exercício profissional contábil;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as Normas Brasileiras de Contabilidade abaixo discriminadas:
NBC T.3 – CONCEITO, CONTEÚDO, ESTRUTURA E NOMENCLATURA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
NBC T.3.1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
NBC T.3.2 – DO BALANÇO PATRIMONIAL.
NBC T.3.3 – DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.
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NBC T.3.4 – DA DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.
NBC T.3.5 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
NBC T.3.6 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1990.
IVAN CARLOS GATTI
Presidente
NBC T.3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações
Contábeis
Aprovada pela Resolução CFC 686/1990
NBC T.3.1 – Das Disposições Gerais.
3.1.1 – As demonstrações contábeis (*) são as extraídas dos livros, registros e documentos
que compõem o sistema contábil de qualquer tipo de Entidade.
3.1.2 – A atribuição e responsabilidade técnica do sistema contábil da Entidade cabem
exclusivamente, a contabilista registrado no CRC.
3.1.3 – As demonstrações contábeis observarão os Princípios Fundamentais de Contabilidade
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
3.1.4 – As demonstrações contábeis devem especificar sua natureza, a data e/ou o período e a
Entidade a que se referem.
3.1.5 – O grau de revelação das demonstrações contábeis deve propiciar o suficiente
entendimento do que cumpre demonstrar, inclusive com o uso de notas explicativas, que,
entretanto, não poderão substituir o que é intrínseco às demonstrações às demonstrações.
3.1.6 – A utilização de procedimentos diversos daqueles estabelecidos nesta Norma, somente
será admitida em Entidades públicas e privadas sujeitas a normas contábeis específicas, fato
que será mencionado em destaque na demonstração ou em nota explicativa.
3.1.7 – Os efeitos inflacionários são tratados em Norma específica.
(*) Inclusive as denominadas "financeiras" na legislação.
NBC T 3.2 – Do Balanço Patrimonial
3.2.1 – Conceito
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3.2.1.1 – O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa
e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.
3.2.2 – Conteúdo e Estrutura
3.2.2.1 – O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, pelo passivo e pelo Patrimônio
Líquido.
a) O ativo compreende as aplicações de recursos representadas por bens e direitos;
b) O passivo compreende as origens de recursos representadas por obrigações;
c) O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, ou seja, a diferença a
maior do ativo sobre o passivo. Na hipótese do passivo superar o ativo, a diferença denominase "Passivo a Descoberto".
3.2.2.2 – As contas do ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de
realização, e as contas do passivo são dispostas em ordem crescente dos prazos de
exigibilidade, estabelecidos ou esperados, observando-se iguais procedimentos para os grupos
e subgrupos.
3.2.2.3 – Os direitos e as obrigações são classificados em grupos do Circulante, desde que os
prazos esperados de realização dos direitos e os prazos das obrigações, estabelecidos ou
esperados, situem-se no curso do exercício subseqüente à data do balanço patrimonial.
3.2.2.4 – Os direitos e as obrigações são classificados, respectivamente, em grupos de
Realizável e Exigível a Longo Prazo, desde que os prazos esperados de realização dos direitos
e os prazos das obrigações estabelecidas ou esperados, situem-se após o término do exercício
subseqüente à data do balanço patrimonial.
3.2.2.5 – Na Entidade em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício social, a
classificação no Circulante ou Longo Prazo terá por base o prazo desse ciclo.
3.2.2.6 – Os saldos devedores ou credores de todas as contas retificadoras deverão ser
apresentados como valores redutores das contas ou grupo de contas que lhes deram origem.
3.2.2.7 – Os valores recebidos como receitas antecipadas por conta de produtos ou serviços a
serem concluídos em exercícios futuros, denominados como resultado de exercícios futuros,
na legislação, serão demonstrados com a dedução dos valores ativos a eles vinculados, como
direitos ou obrigações, dentro do respectivo grupo do ativo ou do passivo.
3.2.2.8 – Os saldos devedores e credores serão demonstrados separadamente, salvo nos casos
em que a Entidade tiver direito ou obrigação de compensá-los.
3.2.2.9 – Os elementos da mesma natureza e os pequenos saldos serão agrupados, desde que
seja indicada a sua natureza e nunca ultrapassem, no total, um décimo do valor do respectivo
grupo de contas, sendo vedada a utilização de títulos genéricos como "diversas contas" ou
"contas-correntes".
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3.2.2.10 – As contas que compõem o ativo devem ser agrupadas, segundo sua expressão
qualitativa, em:
I – Circulante
O Circulante compõe-se de:
a) Disponível
São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Entidade,
compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras espécies, os depósitos
bancários à vista e os títulos de liquidez imediata.
b) Créditos
São os títulos de crédito, quaisquer valores mobiliários e os outros direitos.
c) Estoques
São os valores referentes às existências de produtos acabados, produtos em elaboração,
matérias-primas, mercadorias, materiais de consumo, serviços em andamento e outros valores
relacionados às atividades-fins da Entidade.
d) Despesas Antecipadas
São as aplicações em gastos que tenham realização no curso do período subseqüente à data do
balanço patrimonial.
e) Outros Valores e Bens
São os não relacionados às atividades-fins da Entidade.
II – Realizável a Longo Prazo
São os ativos referidos nos itens I b), c), d), e) anteriores, cujos prazos esperados de realização
situem-se após o término do exercício subseqüente à data do balanço patrimonial.
III – Permanente
São os bens e direitos não destinados à transformação direta e meios de pagamento e cuja
perspectiva de permanência na Entidade ultrapasse um exercício. É constituído pelos
seguintes subgrupos:
a) Investimentos
São as participações em sociedades além dos bens e direitos que não se destinem à
manutenção das atividades-fins da Entidade.
b) Imobilizado
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São os bens e direitos, tangíveis e intangíveis, utilizados na consecução das atividades-fins da
Entidade.
c) Diferido
São as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de
mais um exercício social.
3.2.2.11 – As contas que compõem o passivo devem ser agrupadas, segundo sua expressão
qualitativa, em:
I – Circulante
São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou
esperados, situem-se no curso do exercício subseqüente à data do balanço patrimonial.
II – Exigível a Longo Prazo
São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou
esperados, situem-se após o término do exercício subseqüente à data do balanço patrimonial.
3.2.2.12 – As contas que compõem o Patrimônio Líquido devem ser agrupadas, segundo sua
expressão qualitativa, em:
I – Capital
São os valores aportados pelos proprietários e os decorrentes de incorporações de reservas de
lucros.
II – Reservas
São os valores decorrentes de retenções de lucros, de reavaliação de ativos e de outras
circunstâncias.
III – Lucros ou Prejuízos Acumulados
São os lucros retidos ou ainda não destinados e os prejuízos ainda não compensados, estes
apresentados como parcela redutora do Patrimônio Líquido.
3.2.2.13 – No caso onde houver Passivo a Descoberto, devido à sua excepcionalidade, a
Entidade deverá modificar a forma habitual da equação patrimonial, apresentando, de forma
vertical, o ativo diminuído do passivo, tendo como resultado o Passivo a Descoberto.
NBC T.3.3 – Da Demonstração do Resultado.
3.3.1 – Conceito
3.3.1.1 – A demonstração do resultado é a demonstração contábil destinada a evidenciar a
composição do resultado formado num determinado período de operações da Entidade.
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3.3.1.2 – A demonstração do resultado, observado o princípio de competência, evidenciará a
formação dos vários níveis de resultados mediante confronto entre as receitas, e os
correspondentes custos e despesas.
3.3.2 – Conteúdo e Estrutura
3.3.2.1 – A demonstração do resultado compreenderá:
a) as receitas e os ganhos do período, independentemente de seu recebimento;
b) os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a esses ganhos
e receitas.
3.3.2.2 – A compensação de receitas, custos e despesas é vedada.
3.3.2.3 – A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins;
b) os impostos incidentes sobre as operações, os abatimentos, as devoluções e os
cancelamentos;
c) os custos dos produtos ou mercadorias vendidos e dos serviços prestados;
d) o resultado bruto do período;
e) os ganhos e perdas operacionais;
f) as despesas administrativas, com vendas, financeiras e outras e as receitas financeiras;
g) o resultado operacional;
h) as receitas e despesas e os ganhos e perdas não decorrentes das atividades-fins;
i) o resultado antes das participações e dos impostos;
j) as provisões para impostos e contribuições sobre o resultado;
l) as participações no resultado;
m) o resultado líquido do período.
NBC T.3.4 – DA DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
3.4.1 - Conceito
3.4.1.1 – A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é a demonstração contábil
destinada a evidenciar, num determinado período, as mutações nos resultados acumulados da
Entidade.

115

3.4.2 – Conteúdo e Estrutura
3.4.2.1 – A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
a) o saldo no início do período;
b) os ajustes de exercícios anteriores;
c) as reversões de reservas;
d) a parcela correspondente à realização de reavaliação, líquida do efeito dos impostos
correspondentes;
e) o resultado líquido do período;
f) as compensações de prejuízos;
g) as destinações do lucro líquido do período;
h) os lucros distribuídos;
i) as parcelas de lucros incorporadas ao capital;
j) o saldo no final do período.
3.4.2.2 – Os ajustes dos exercícios anteriores são apenas os decorrentes de efeitos da mudança
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e
que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
3.4.2.3 – A Entidade que elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, nela
incluirá a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
NBC T.3.5 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.5.1 – Conceito
3.5.1.1 – A demonstração das mutações do patrimônio líquido é a demonstração contábil
destinada a evidenciar, num determinado período, a movimentação das contas que integram o
patrimônio da Entidade.
3.5.2 – Conteúdo e Estrutura
3.5.2.1 – A demonstração das mutações do patrimônio líquido discriminará:
a) os saldos no início do período;
b) os ajustes de exercícios anteriores;
c) as reversões e transferências de reservas e lucros;
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d) os aumentos de capital discriminando sua natureza;
e) a redução de capital;
f) as destinações do lucro líquido do período;
g) as reavaliações de ativos e sua realização, líquida do efeito dos impostos correspondentes;
h) o resultado líquido do período;
i) as compensações de prejuízos;
j) os lucros distribuídos;
l) os saldos no final do período.
NBC T.3.6 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
3.6.1 – Conceito
3.6.1.1 – A demonstração das origens e aplicações de recursos é a demonstração contábil
destinada a evidenciar, um determinado período, as modificações que originaram as variações
no capital circulante líquido da Entidade.
3.6.2 – Conteúdo e Estrutura
3.6.2.1 – A demonstração das origens e aplicações de recursos discriminará:
a) o valor resultante das operações da Entidade, correspondente ao resultado líquido do
período, retificado por valores que não geraram movimentação de numerário ou não afetaram
o capital circulante, que tanto poderá constituir-se em origens ou em aplicação de recursos;
b) as origens dos recursos, compreendendo:
1) os aportes de capital;
2) os recursos provenientes da realização de ativos de longo prazo e permanente;
3) os recursos provenientes de capital de terceiros de longo prazo.
c) as aplicações dos recursos, compreendendo:
1) os recursos destinados ao pagamento das participações nos lucros aos sócios ou acionistas;
2) os recursos aplicados na aquisição do permanente e no aumento dos ativos de longo prazo;
3) os recursos aplicados na redução de obrigações de longo prazo;
4) os reembolsos de capital.
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d) a variação do capital circulante líquido, resultante da diferença entre os totais das origens e
das aplicações dos recursos.
e) a demonstração da variação do capital circulante líquido, compreendendo os saldos iniciais
e finais do ativo e do passivo circulante, e respectivas variações líquidas do período.
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ANEXO 8 – RESOLUÇÃO CFC Nº 847/1999.

RESOLUÇÃO CFC N.º 847/99
Altera a redação da NBC T 3 – Conceito, Conteúdo,
Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis e
dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que alguns pontos da NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e
Nomenclatura das Demonstrações Contábeis merecem alteração para melhor expressar os
conceitos de ordem contábil;
CONSIDERANDO a manifestação da Câmara Técnica do
RESOLVE:
Art. 1º - São procedidas as seguintes alterações NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e
Nomenclatura das Demonstrações Contábeis;
I – Ao item 3.2 – Do Balanço Patrimonial:
"3.2.1 – Conceito
3.2.1.1 – O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa
e quantitativamente, numa determinada data, o Patrimônio e o Patrimônio Líquido da
Entidade.
3.2.2 – Conteúdo e Estrutura
32.2.1 – O Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio
Líquido.
a) o Ativo compreende as aplicações de recursos representados por bens e direitos;
b) o Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com
terceiros;
c) o Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade e seu valor é a
diferença entre o valor do Ativo e o valor do Passivo (Ativo menos Passivo). Portanto, o valor
do Patrimônio Líquido, pode ser positivo, nulo ou negativo.
II – À letra "c", do inciso III, do item 3.2.2.10, dê-se a seguinte redação:
"c) Diferido
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São as aplicações de recursos em despesa que contribuirão para a formação do resultado de
mais de um exercício social."
III – Ao item 3.2.1.13, dê-se a seguinte redação:
"3.2.2.13 – No caso do patrimônio líquido ser negativo, será demonstrado após o Ativo, e seu
valor final denominado de Passivo a Descoberto."
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Brasília, 16 de junho de 1999
Contador JOSÉ SERAFIM ABRANTES
Presidente
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ANEXO 9 – RESOLUÇÃO CFC Nº 1049/2005.
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC Nº 1.049 DE
07.10.2005
D.O.U.: 08.11.2005
Altera a redação da NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das
Demonstrações Contábeis.
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando que alguns pontos da NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura
das Demonstrações Contábeis merecem alteração para melhor expressar os conceitos de
ordem contábil;
Considerando a manifestação da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade, do
dia 6 de outubro de 2005,
Resolve:
Art. 1º São procedidas as seguintes alterações na NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e
Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC nº 686/90 e
alterada pela Resolução CFC nº 847/99:
I - Ao item 3.2 - Do Balanço Patrimonial:
3.2.1 - Conceito.
3.2.1.1 - O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa
e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.
3.2.2 - Conteúdo e Estrutura.
3.2.2.1 - O Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio
Líquido.
a)o Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela
entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos;
b)o Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com
terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação;
c)o Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a
diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo. Quando o valor do Passivo for
maior que o valor do Ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Portanto, a
expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.
3.2.2.9. Os elementos da mesma natureza e os saldos de reduzido valor quando agrupados, e
desde que seja indicada a sua natureza e nunca devem ultrapassar, no total, um décimo do
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valor do respectivo grupo de contas, sendo vedada a utilização de títulos genéricos como
"diversas contas" ou "contas correntes".
II - à letra "e" do item 3.2.2.10 dê-se a seguinte redação:
e) outros Valores e Bens.
São os não-relacionados às atividades-fim da entidade.
III - o item 3.2.2.13 foi excluído.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Ata CFC nº 878.
JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO
Presidente do Conselho
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ANEXO 10 – RESOLUÇÃO CFC Nº 737/1992.

RESOLUÇÃO CFC N.º 737/92
Aprova a NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações
Contábeis.
NBC T 6.1 – Da Forma de Apresentação.
NBC T 6.2 – Do Conteúdo das Notas Explicativas.
NBC T 6.3 – Das Republicações.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CFC n.º 711/91, de
CONSIDERANDO o estudo desenvolvido pelo Grupo de
CONSIDERANDO a importância da elaboração de normas
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade abaixo discriminada:
NBC T 6 – DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
6 1 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO.
6 2 – DO CONTEÚDO DAS NOTAS EXPLICATIVAS.
6 3 – DAS REPUBLICAÇÕES.
Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Brasília, 27 de novembro de 1992.
Contador IVAN CARLOS GATTI
Presidente
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NBC T 6 – DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
NBC T 6.1 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO
6.1.1 – CONCEITO
6.1.1.1 – A divulgação é o ato de colocar as demonstrações contábeis da Entidade à
disposição de seus usuários.
6.1.1.2 – São meios de divulgação:
a) a publicação das demonstrações contábeis na imprensa, oficial ou privada, em qualquer das
suas modalidades;
b) a remessa das demonstrações contábeis a titulares do capital, associados, credores, órgãos
fiscalizadores ou reguladores, bolsas de valores, associações de classe, entidades de ensino e
pesquisa, e outros interessados;
c) a comunicação de que as demonstrações contábeis estão à disposição dos titulares do
capital, associados e demais interessados, em local ou locais identificados.
6.1.1.2.1 – Os meios de divulgação referidos nos itens a, b e c podem decorrer tanto de
disposições legais, regulamentares ou regimentais, como de iniciativa da própria Entidade.
6.1.1.3 – A forma de apresentação das demonstrações contábeis para divulgação obedecerá
aos modelos definidos em interpretações técnicas.
6.1.2 – OBJETIVOS E CONTEÚDO
6.1.2.1 – A divulgação das demonstrações contábeis tem por objetivo fornecer, aos seus
usuários, um conjunto mínimo de informações de natureza patrimonial, econômica,
financeira, legal, física e social que lhes possibilitem o conhecimento e a análise da situação
da Entidade.
6.1.2.2 – O conteúdo, a forma de apresentação e a divulgação das demonstrações contábeis de
Entidades com atividades atípicas ou com regulamentação específica são tratados em normas
próprias.

6.2 - Do Conteúdo das Notas Explicativas
6.2.1 – Disposições Gerais
6.2.1.1 – Esta norma trata das informações mínimas que devem constar das notas explicativas.
Informações adicionais poderão ser requeridas em decorrência da legislação e outros
dispositivos regulamentares específicos em função das características da Entidade.
6.2.2 – DEFINIÇÃO E CONTEÚDO DAS NOTAS EXPLICATIVAS
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6.2.2.1 – As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
6.2.2.2 – As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes,
complementares e/ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não
constantes nas demonstrações contábeis propriamente ditas.
6.2.2.3 – As notas explicativas incluem informações de natureza patrimonial, econômica,
financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das
demonstrações contábeis e eventos subseqüentes ao balanço.
6.2.3 – ASPECTOS A OBSERVAR NA ELABORAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS
6.2.3.1 – Os seguintes aspectos devem ser observados na elaboração das notas explicativas:
a) as informações devem contemplar os fatores de integridade, autenticidade, precisão,
sinceridade e relevância;
b) os textos devem ser simples, objetivos, claros e concisos;
c) os assuntos devem ser ordenados obedecendo a ordem observada nas demonstrações
contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas que os compõem;
d) os assuntos relacionados devem ser agrupados segundo seus atributos comuns;
e) os dados devem permitir comparações com os de datas de períodos anteriores;
f) as referências a leis, decretos, regulamentos, normas brasileiras de contabilidade e outros
atos normativos devem ser fundamentadas e restritas aos casos em que tais citações
contribuam para o entendimento do assunto tratado na nota explicativa.

6.3 - Das Republicações
6.3.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
6.3.1.1 – A nova divulgação das demonstrações contábeis – nesta norma denominada de
republicação – ocorre quando as demonstrações publicadas anteriormente contiverem erros
significativos e/ou quando não foram divulgadas informações relevantes para o seu correto
entendimento ou que sejam consideradas insuficientes.
6.3.1.2 – A republicação de demonstrações contábeis não deve ser confundida com a
publicação de informação tipo "errata". Esta tem por objetivo corrigir erro na publicação.
6.3.2 – FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA REPUBLICAÇÃO
6.3.2.1 – A republicação de demonstrações contábeis aplica-se quando:
a) as demonstrações forem elaboradas em desacordo com os princípios fundamentais de
contabilidade, ou com infringência de normas de órgãos reguladores; e
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b) a assembléia de sócios ou acionistas, quando for o caso, aprovar a retificação das
Demonstrações Contábeis Publicadas.
6.3.2.2 – As demonstrações contábeis quando republicadas devem destacar que se trata de
"republicação", bem como explicitar as razões que a motivaram e a data da primeira
publicação.
6.3.2.3 – Não é necessária a republicação de demonstrações contábeis, quando a assembléia
de sócios ou acionistas alterar apenas a destinação de resultados proposta pela administração
da Entidade.
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ANEXO 15

ELENCO DE CONTAS
SISTEMA PATRIMONIAL

1
1.1
1.1.01
1.1.01.01
1.1.01.02
1.1.01.03
1.1.01.04
1.1.02
1.1.02.01
1.1.02.02
1.1.03
1.1.03.01
1.1.03.02
1.1.03.03
1.1.03.04
1.1.03.05
1.1.03.06
1.1.03.07
1.1.03 08
1.1.04
1.1.04.01
1.2
1.2.01
1.2.01.01
1.2.01.02
1.2.02
1.2.02.01
1.2.02.02
1.3
1.3.01
1.30.2
1.3.02.01
1.3.02.02
1.3.02.03
1.3.02.04
1.3.02.05
1.3.02.06
1.3.02.07
1.3.02.08
1.3.02.09
1.3.02.10
1.3.02.11
1.3.02.12
1.3.02.13
1.3.02.14
1.3.02.15
1.3.02.16
1.3.02.17
1.3.02.18
1.3.02.19

ATIVOS
Circulante
Disponibilidades
Bancos - Conta Movimento
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Fundo de Reserva
Fundo Fixo de
Caixa
Estoques
Material de Limpeza
Material de Manutenção
Valores a Receber
Cotas Condominiais
Cotas Condominiais Parceladas
Multas
Juros Moratórios
Adiantamento a Empregados
Adiantamento - Outros
Adiantamento Férias/13º
Ressarcimentos
Pagamentos Antecipados
Prêmio de Seguro a Vencer
Realizável de Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Ações de Cobrança
Ações de Responsabilidade Civil
Cotas Condominiais Parceladas
Cotas Condominiais
Multas e Acréscimos Moratórios
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Elevadores
Esgotamentos
Segurança
Meio Ambiente
Higiene e Limpeza Ambiental
Compactadores de lixo
Proteção contra incêndio
Parque Aquático e Esportivo
Salão Social
Clube Náutico
Espaço Gourmet
Estacionamento e Vias de Circulação
Recreação Infantil
Administração Geral
Melhoramento Predial
Equipamentos de Higiene e Limpeza Predial
Recepção e Portaria
Instalações Elétricas - Força
Instalações Elétricas - Energia Elétrica
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1.3.02.20
1.3.02.21
1.3.02.22
2
2.1
2.1.01
2.1.01.01
2.1.01.02
2.1.01.03
2.1.01.04
2.1.01.05
2.1.01.06
2.1.01.07
2.1.01.08
2.1.01.09
2.1.02
2.1.02.01
2.1.02.02
2.2
2.2.01
2.2.01.01
2.2.02
2.2.02.01
2.3
2.3.01
2.3.01.01
2.3.01.02
2.3.02
2.3.02.01
2.3.03
2.3.03.01
2.3.03.02

Instalações Hidráulicas
Instalações - Gás
Instalações Telefônicas
PASSIVOS
Circulante
Valores a Pagar
Fornecedores
Duplicatas
Salários
Contribuições Sociais
Serviços Públicos
Sindicato
Serviços Contratados
Contas a Pagar
Empréstimos e Financiamento
Provisões
Encargos Sociais - 13º Salário
Encargos Sociais – Férias
Exigível a Longo Prazo
Valores a Pagar
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Contingências Judiciais
Patrimônio Líquido
Fundo Social
Fundo Social Inventariado
Fundo Social Realizado
Reservas
Reservas Especiais
Resultados
Superavit Acumulado
Deficit Acumulado

SISTEMA DE RESULTADOS
3

DESPESAS

3.1
3.1.01
3.1.01.01
3.1.01.02
3.1.01.03
3.1.01.07
3.1.02
3.1.02.01
3.1.02.02
3.1.02.03
3.1.02.07
3.1.03
3.1.03.01
3.1.03.02

Atividades/Centros de Custos Serviços Públicos
Elevadores
Operação
Manutenção de elevadores, poços guias, acessórias e máquinas.
Higiene e limpeza de elevadores e instalações
Serviços públicos
Esgotamentos
Operação da Estação de Tratamento de Esgotos
Manutenção da rede águas pluviais, esgotos e estação de tratamento
Higiene e limpeza da estação de tratamento de esgotos
Serviços públicos
Segurança
Operação
Manutenção de equipamentos de segurança
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3.1.03.03
3.1.03.07
3.1.04
3.1.04.01
3.1.04.02
3.1.04.03
3.1.04.07
3.1.05
3.1.05.01
3.1.05.02
3.1.05.03
3.1.05.04
3.1.05.07
3.1.06
3.1.06.01
3.1.06.02
3.1.06.03
3.1.06.07
3.1.07
3.1.07.01
3.1.07.02
3.1.07.03
3.1.07.05
3.1.07.07
3.1.08
3.1.08.01
3.1.08.02
3.1.08.03
3.1.08.07
3.1.09
3.1.09.01
3.1.09.02
3.1.09.03
3.1.09.07
3.1.10
3.1.10.01
3.1.10.02
3.1.10.03
3.1.10.07
3.1.11
3.1.11.02
3.1.11.03
3.1.11.07
3.1.12
3.1.12.02
3.1.12.07
3.1.13
3.1.13.01
3.1.13.02
3.1.13.03
3.1.13.07
3.1.14
3.1.14.01
3.1.14.02

Higiene e limpeza das instalações e equipamentos
Serviços públicos
Meio Ambiente
Manutenção de jardins e arborização
Serviços públicos
Higiene e Limpeza
Operação/limpeza: ruas, calçadas, passagens, guaritas, grades, etc.
Manutenção de equipamentos e ferramentas.
Desinfecção, desratização e dedetização
Serviços Públicos
Compactação de Lixo
Operação de compactação
Manutenção de compactadores e compartimentos
Higiene e limpeza das instalações e equipamentos
Serviços públicos
Proteção contra incêndio
Operação - Brigada Contra Incêndio
Manutenção de caixas e equipamentos de incêndio
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Recarga de extintores
Serviços públicos
Parque aquático e esportivo
Operação
Manutenção de piscinas e equipamento, campos e quadras
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Serviços públicos
Salão Social
Gastos operacionais
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Serviços públicos
Clube Náutico
Operação/administração
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Serviços públicos
Espaço Gourmet
Manutenção predial e de equipamentos de churrasqueiras
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Serviços públicos
Estacionamento e Vias de Circulação
Manutenção de estacionamento e vias de circulação
Serviços públicos
Recreação Infantil
Operação – Recreadores
Manutenção do espaço e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Serviços públicos
Administração Geral
Honorários e gastos da administração
Manutenção de móveis, máquinas e equipamentos
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3.1.14.03
3.1.14.04
3.1.14.05
3.1.14.06
3.1.14.07
3.1.15
3.1.15.01
3.1.15.02
3.1.15.05
3.1.15.07
3.1.16
3.1.16.01
3.1.16.02
3.1.16.07
3.1.17
3.1.17.01
3.1.17.02
3.1.17.07
3.1.18
3.1.18.01
3.1.18.02
3.1.19.03
3.1.18.09
3.1.19
3.1.19.01
3.1.19.02
3.1.19.03
3.1.19.09
3.1.20
3.1.20.01
3.1.20.02
3.1.20.03
3.1.20.07
3.1.20.09
3.1.21
3.1.21.01
3.1.21.02
3.1.21.03
3.1.21.09
3.1.22
3.1.22.01
3.1.22.02
3.1.22.03
3.1.22.09
3.2
3.2.01
3.2.02
3.2.03
3.2.04
3.2.05
3.2.06
3.2.07
3.2.09

Higiene e limpeza de instalações
Prêmio de Seguro de Incêndio
Prêmio de Seguro de Responsabilidade Civil
Serviços administrativos contratados
Serviços públicos
Manutenção e Melhoramento Predial
Manutenção de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Fundações e estruturas
Serviços públicos
Higiene e Limpeza Predial
Operação de limpeza de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Manutenção de equipamentos de limpeza predial
Serviços públicos
Recepção e Portaria
Operação
Manutenção de equipamentos
Serviços públicos
Centro de Custo – Força
Consumo
Manutenção de redes, medidores, chaves seccionadoras e guarnições
Higiene e limpeza de PC
(-) Transferências para Atividades
Centro de Custo - Energia Elétrica
Consumo
Manutenção de redes, IP, medidores, chaves seccionadoras e guarnições
Higiene e limpeza de PC
(-) Transferências para Atividades
Centro de Custo – Água
Consumo e operação
Manutenção de redes, registros, bombas caixas e guarnições de água
Higiene e limpeza de caixas e cisternas
Serviços públicos
(-) Transferências para Atividades
Centro de Custo – Gás
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de gás
Higiene e limpeza de instalações
(-) Transferências para Atividades
Centro de Custo – Telefone
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de telefones
Higiene e limpeza de instalações
(-) Transferências para Atividades
Centro de Custo – Pessoal
Salários
Encargos Sociais
Obrigações Sociais
Vale Transporte
Auxílio Alimentação
Outros Benefícios
(-)

Transferências
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3.2.09.01
3.2.09.01.01
3.2.09.01.02
3.2.09.01.03
3.2.09.01.08
3.2.09.02
3.2.09.02.01
3.2.09.02.02
3.2.09.02.03
3.2.09.02.08
3.2.09.03
3.2.09.03.01
3.2.09.03.02
3.2.09.03.03
3.2.09.08.08
3.2.09.04
3.2.09.04.01
3.2.09.04.02
3.2.09.04.03
3.2.09.04.08
3.2.09.05
3.2.09.05.01
3.2.09.05.02
3.2.09.05.03
3.2.09.05.04
3.2.09.05.08
3.2.09.06
3.2.09.06.01
3.2.09.06.02
3.2.09.06.03
3.2.09.06.08
3.2.09.07
3.2.09.07.01
3.2.09.07.02
3.2.09.07.05
3.2.09.07.08
3.2.09.08
3.2.09.08.01
3.2.09.08.02
3.2.09.08.03
3.2.09.08.08
3.2.09.09
3.2.09.09.01
3.2.09.09.02
3.2.09.09.03
3.2.09.09.08
3.2.09.10
3.2.09.10.01
3.2.09.10.02
3.2.09.10.03
3.2.09.10.08
3.2.09.11
3.2.09.11.01
3.2.09.11.02

Elevadores
Operação
Manutenção de elevadores, poços guias, acessórias e máquinas.
Higiene e limpeza de elevadores e instalações
Aquisição/melhoramento de elevadores, acessórios e máquinas
Esgotamentos
Operação da Estação de Tratamento de Esgotos
Manutenção da rede de águas pluviais, esgotos e Estação de Tratamento
Higiene e limpeza da Estação de Tratamento de Esgotos
Aquisição/melhoramento da rede de águas pluviais e esgotos e Estação
Segurança
Operação
Manutenção de equipamentos de segurança
Higiene e limpeza das instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento de equipamentos de segurança
Meio Ambiente
Manutenção de jardins e arborização
Aquisição/melhoramento de jardins e arborização
Higiene e Limpeza
Operação/limpeza: ruas, calçadas, passagens, guaritas, grades, etc.
Manutenção de equipamentos e ferramentas
Desinfecção, desratização e dedetização
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza
Compactadores de Lixo
Operação de compactação
Manutenção de compactadores e compartimentos.
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento de compactadores e compartimentos
Proteção contra Incêndio
Operação - Brigada Contra Incêndio
Manutenção de caixas e equipamentos de incêndio
Recarga de extintores
Aquisição/melhoramento de caixa e equipamento de incêndio
Parque aquático e esportivo
Operação
Manutenção de piscinas e equipamentos, campos e quadras.
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento em equipamento das piscinas, campo/quadras
Salão Social
Gastos operacionais
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e de equipamentos do Salão Social
Clube Náutico
Operação/administração
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramentos predial e de equipamentos
Espaço Gourmet
Manutenção predial e de equipamentos de churrasqueiras

150

3.2.09.11.03
3.2.09.11.08
3.2.09.12
3.2.09.01.01
3.2.09.12.02
3.2.09.12.08
3.2.09.13
3.2.09.13.01
3.2.09.13.02
3.2.09.13.03
3.2.09.13.08
3.2.09.14
3.2.09.14.01
3.2.09.14.02
3.2.09.14.03
3.2.09.14.04
3.2.09.14.05
3.2.09.14.06
3.2.09.14.08
3.2.09.15
3.2.09.15.01
3.2.09.15.02
3.2.09.15.05
3.2.09.15.08
3.2.09.16
3.2.09.16.01
3.2.09.16.02
3.2.09.16.08
3.2.09.17
3.2.09.17.01
3.2.09.17.02
3.2.09.17.08
3.2.09.18
3.2.09.18.01
3.2.09.18.02
3.2.09.18.03
3.2.09.18.09
3.2.09.19
3.2.09.19.01
3.2.09.19.02
3.2.09.19.03
3.2.09.19.08
3.2.09.20
3.2.09.20.01
3.2.09.20.02
3.2.09.20.03
3.2.09.20.08
3.2.09.21
3.2.09.21.01
3.2.09.21.02
3.2.09.21.03
3.2.09.21.08
3.2.09.22
3.2.09.22.01

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e equipamentos das churrasqueiras
Estacionamento e Vias de Circulação
Manutenção do estacionamento e de vias de circulação
Aquisição/melhoramento do estacionamento e de vias de circulação
Espaço de Recreação Infantil
Operação – Recreadores
Manutenção do espaço e de equipamentos infantis
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento do espaço e de equipamentos infantis
Administração Geral
Honorários e gastos da administração
Manutenção do móveis,máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações
Prêmio de seguro de incêndio
Prêmio de seguro de responsabilidade civil
Serviços administrativos contratados
Aquisição/melhoramento do espaço e equipamento da administração
Manutenção e Melhoramento Predial
Manutenção de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Fundações e estruturas
Aquisição/melhoramento de instalações predial
Higiene e Limpeza Predial
Operação de limpeza de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Manutenção de equipamentos de limpeza predial
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza predial
Recepção e Portaria
Operação
Manutenção de equipamentos
Aquisição/melhoramento de equipamentos
Centro de Custo – Força
Consumo
Manutenção de redes, medidores, chaves seccionadoras e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo - Energia Elétrica
Consumo e operação
Manutenção de redes, IP, medidores, seccionadores e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, IP, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo – Água
Consumo e Operação
Manutenção de redes, registros, bombas, caixas e guarnições de água
Higiene e limpeza de caixas e cisternas
Aquisição/melhoramento de redes, registros, bombas e guarnições
Centro de Custo – Gás
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de gás
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições
Centro de Custo – Telefone
Consumo
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3.2.09.22.02
3.2.09.22.03
3.2.09.22.08

Manutenção de redes e guarnições de telefones
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições de telefones

3.3
Centro de Custo – Material
3.3.01
Operação
3.3.02
Manutenção
3.3.03
Higiene e Limpeza
Aquisição/Melhoramento
3.3.08
3.3.09
(-) Transferências
3.3.09.01
Elevadores
Operação
3.3.09.01.01
3.3.09.01.02
Manutenção de elevadores, poços guias, acessórias e máquinas.
3.3.09.01.03
Higiene e limpeza de elevadores e instalações
3.3.09.01.08
Aquisição/melhoramento de elevadores, acessórios e máquinas
3.3.09.02
Esgotamentos
Operação da Estação de Tratamento de Esgotos
3.3.09.02.01
3.3.09.02.02
Manutenção da rede de águas pluviais, esgotos e Estação de Tratamento
3.3.09.02.03
Higiene e limpeza da Estação de Tratamento de Esgotos
Aquisição/melhoramento da rede de águas pluviais e esgotos e Estação
3.3.09.02.08
Segurança
3.3.09.03
3.3.09.03.01
Operação
3.3.09.03.02
Manutenção de equipamentos de segurança
Higiene e limpeza das instalações e equipamentos
3.3.09.03.03
3.3.09.08.08
Aquisição/melhoramento de equipamentos de segurança
Meio Ambiente
3.3.09.04
3.3.09.04.01
Manutenção de jardins e arborização
3.3.09.04.02
3.3.09.04.03
3.3.09.04.08
Aquisição/melhoramento de jardins e arborização
Higiene e Limpeza
3.3.09.05
3.3.09.05.01
Operação/limpeza: ruas, calçadas, passagens, guaritas, grades, etc.
3.3.09.05.02
Manutenção de equipamentos e ferramentas
3.3.09.05.03
3.3.09.05.04
Desinfecção, desratização e dedetização
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza
3.3.09.05.08
3.3.09.06
Compactadores de Lixo
3.3.09.06.01
Operação de compactação
3.3.09.06.02
Manutenção de compactadores e compartimentos.
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
3.3.09.06.03
Aquisição/melhoramento de compactadores e compartimentos
3.3.09.06.08
3.3.09.07
Proteção contra Incêndio
3.3.09.07.01
Operação - Brigada Contra Incêndio
3.3.09.07.02
Manutenção de caixas e equipamentos de incêndio
3.3.09.07.05
Recarga de extintores
3.3.09.07.08
Aquisição/melhoramento de caixa e equipamento de incêndio
3.3.09.08
Parque aquático e esportivo
3.3.09.08.01
Operação
3.3.09.08.02
Manutenção de piscinas e equipamentos, campos e quadras.
3.3.09.08.03
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
3.3.09.08.08
Aquisição/melhoramento em equipamento das piscinas, campo/quadras
3.3.09.09
Salão Social
3.3.09.09.01
Gastos operacionais
3.3.09.09.02
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
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3.3.09.09.03
3.3.09.09.08
3.3.09.10
3.3.09.10.01
3.3.09.10.02
3.3.09.10.03
3.3.09.10.08
3.3.09.11
3.3.09.11.01
3.3.09.11.02
3.3.09.11.03
3.3.09.11.08
3.3.09.12
3.3.09.12.01
3.3.09.12.02
3.3.09.12.08
3.3.09.13
3.3.09.13.01
3.3.09.13.02
3.3.09.13.03
3.3.09.13.08
3.3.09.14
3.3.09.14.01
3.3.09.14.02
3.3.09.14.03
3.3.09.14.04
3.3.09.14.05
3.3.09.14.06
3.3.09.14.08
3.3.09.15
3.3.09.18.01
3.3.09.15.02
3.3.09.15.05
3.3.09.15.08
3.3.09.16
3.3.09.16.01
3.3.09.16.02
3.3.09.16.08
3.3.09.17
3.3.09.17.01
3.3.09.17.02
3.3.09.17.08
3.3.09.18
3.3.09.18.01
3.3.09.18.02
3.3.09.18.03
3.3.09.18.09
3.3.09.19
3.3.09.19.01
3.3.09.19.02
3.3.09.19.03
3.3.09.19.08
3.3.09.20
3.3.09.20.01

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e de equipamentos do Salão Social
Clube Náutico
Operação/administração
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramentos predial e de equipamentos
Espaço Gourmet
Manutenção predial e de equipamentos de churrasqueiras
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e equipamentos das churrasqueiras
Estacionamento e Vias de Circulação
Manutenção do estacionamento e de vias de circulação
Aquisição/melhoramento do estacionamento e de vias de circulação
Espaço de Recreação Infantil
Operação – Recreadores
Manutenção do espaço e de equipamentos infantis
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento do espaço e de equipamentos infantis
Administração Geral
Honorários e gastos da administração
Manutenção do móveis,máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações
Prêmio de seguro de incêndio
Prêmio de seguro de responsabilidade civil
Serviços administrativos contratados
Aquisição/melhoramento do espaço e equipamento da administração
Manutenção e Melhoramento Predial
Manutenção de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Fundações e estruturas
Aquisição/melhoramento de instalações predial
Higiene e Limpeza Predial
Operação de limpeza de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Manutenção de equipamentos de limpeza predial
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza predial
Recepção e Portaria
Operação
Manutenção de equipamentos
Aquisição/melhoramento de equipamentos
Centro de Custo – Força
Consumo
Manutenção de redes, medidores, chaves seccionadoras e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo - Energia Elétrica
Consumo
Manutenção de redes, IP, medidores, seccionadores e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, IP, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo – Água
Consumo e Operação
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3.3.09.20.02
3.3.09.20.03
3.3.09.20.08
3.3.09.21
3.3.09.21.01
3.3.09.21.02
3.3.09.21.03
3.3.09.21.08
3.3.09.22
3.3.09.22.01
3.3.09.22.02
3.3.09.22.03
3.3.09.22.08

Manutenção de redes, registros, bombas, caixas e guarnições de água
Higiene e limpeza de caixas e cisternas
Aquisição/melhoramento de redes, registros, bombas e guarnições
Centro de Custo – Gás
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de gás
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições
Centro de Custo – Telefone
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de telefones
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições de telefones

3.4
CENTRO DE CUSTOS – SERVIÇOS
Operação
3.4.01
3.4.02
Manutenção
3.4.03
Higiene e Limpeza
Aquisição e Melhoramentos
3.4.08
3.4.09
(-) Transferências
3.4.09.01
Elevadores
3.4.09.01.01
Operação
Manutenção de elevadores, poços guias, acessórias e máquinas.
3.4.09.01.02
3.4.09.01.03
Higiene e limpeza de elevadores e instalações
3.4.09.01.08
Aquisição/melhoramento de elevadores, acessórios e máquinas
Esgotamentos
3.4.09.02
3.4.09.02.01
Operação da Estação de Tratamento de Esgotos
3.4.09.02.02
Manutenção da rede de águas pluviais, esgotos e Estação de Tratamento
3.4.09.02.03
Higiene e limpeza da Estação de Tratamento de Esgotos
3.4.09.02.08
Aquisição/melhoramento da rede de águas pluviais e esgotos e Estação
Segurança
3.4.09.43
3.4.09.03.01
Operação
3.4.09.03.02
Manutenção de equipamentos de segurança
3.4.09.03.03
Higiene e limpeza das instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento de equipamentos de segurança
3.4.09.08.08
Meio Ambiente
3.4.09.04
3.4.09.04.01
3.4.09.04.02
Manutenção de jardins e arborização
3.4.09.04.03
Aquisição/melhoramento de jardins e arborização
3.4.09.04.08
3.4.09.05
Higiene e Limpeza
3.4.09.05.01
Operação/limpeza: ruas, calçadas, passagens, guaritas, grades, etc.
3.4.09.05.02
Manutenção de equipamentos e ferramentas
3.4.09.05.03
3.4.09.05.04
Desinfecção, desratização e dedetização
3.4.09.05.07
Serviços públicos
3.4.09.05.08
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza
3.4.09.06
Compactadores de Lixo
3.4.09.06.01
Operação de compactação
3.4.09.06.02
Manutenção de compactadores e compartimentos.
3.4.09.06.03
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
3.4.09.06.08
Aquisição/melhoramento de compactadores e compartimentos
3.4.09.07
Proteção contra Incêndio
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3.4.09.07.01
3.4.09.07.02
3.4.09.07.05
3.4.09.07.08
3.4.09.08
3.4.09.08.01
3.4.09.08.02
3.4.09.08.03
3.4.09.08.08
3.4.09.09
3.4.09.09.01
3.4.09.09.02
3.4.09.09.03
3.4.09.09.08
3.4.09.10
3.4.09.10.01
3.4.09.10.02
3.4.09.10.03
3.4.09.10.08
3.4.09.11
3.4.09.11.01
3.4.09.11.02
3.4.09.11.03
3.4.09.11.08
3.4.09.12
3.4.09.12.01
3.4.09.12.02
3.4.09.12.08
3.4.09.13
3.4.09.13.01
3.4.09.13.02
3.4.09.13.03
3.4.09.13.08
3.4.09.14
3.4.09.14.01
3.4.09.14.02
3.4.09.14.03
3.4.09.14.04
3.4.09.14.05
3.4.09.14.06
3.4.09.14.08
3.4.09.15
3.4.09.18.01
3.4.09.15.02
3.4.09.15.05
3.4.09.15.08
3.4.09.16
3.4.09.16.01
3.4.09.16.02
3.4.09.16.08
3.4.09.17
3.4.09.17.01
3.4.09.17.02
3.4.09.17.08

Operação - Brigada Contra Incêndio
Manutenção de caixas e equipamentos de incêndio
Recarga de extintores
Aquisição/melhoramento de caixa e equipamento de incêndio
Parque aquático e esportivo
Operação
Manutenção de piscinas e equipamentos, campos e quadras.
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento em equipamento das piscinas, campo/quadras
Salão Social
Gastos operacionais
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e de equipamentos do Salão Social
Clube Náutico
Operação/administração
Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramentos predial e de equipamentos
Espaço Gourmet
Manutenção predial e de equipamentos de churrasqueiras
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento predial e equipamentos das churrasqueiras
Estacionamento e Vias de Circulação
Manutenção do estacionamento e de vias de circulação
Aquisição/melhoramento do estacionamento e de vias de circulação
Espaço de Recreação Infantil
Operação – Recreação
Manutenção do espaço e de equipamentos infantis
Higiene e limpeza de instalações e equipamentos
Aquisição/melhoramento do espaço e de equipamentos infantis
Administração Geral
Honorários e gastos da administração
Manutenção do móveis,máquinas e equipamentos
Higiene e limpeza de instalações
Prêmio de seguro de incêndio
Prêmio de seguro de responsabilidade civil
Serviços administrativos contratados
Aquisição/melhoramento do espaço e equipamento da administração
Manutenção e Melhoramento Predial
Manutenção de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Fundações e estruturas
Aquisição/melhoramento de instalações predial
Higiene e Limpeza Predial
Operação de limpeza de halls, corredores, rampas, escadas e dependências
Manutenção de equipamentos de limpeza predial
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza predial
Recepção e Portaria
Operação
Manutenção de equipamentos
Aquisição/melhoramento de equipamentos
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3.4.09.18
3.4.09.18.01
3.4.09.18.02
3.4.09.18.03
3.4.09.18.09
3.4.09.19
3.4.09.19.01
3.4.09.19.02
3.4.09.19.03
3.4.09.19.08
3.4.09.20
3.4.09.20.01
3.4.09.20.02
3.4.09.20.03
3.4.09.20.08
3.4.09.21
3.4.09.21.01
3.4.09.21.02
3.4.09.21.03
3.4.09.21.08
3.4.09.22
3.4.09.22.01
3.4.09.22.02
3.4.09.22.03
3.4.09.22.08

Centro de Custo – Força
Consumo
Manutenção de redes, medidores, chaves seccionadoras e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo - Energia Elétrica
Consumo
Manutenção de redes, IP, medidores, seccionadores e guarnições
Higiene e limpeza de PC
Aquisição/melhoramento de redes, IP, medidores, chaves e guarnições
Centro de Custo – Água
Consumo e Operação
Manutenção de redes, registros, bombas, caixas e guarnições de água
Higiene e limpeza de caixas e cisternas
Aquisição/melhoramento de redes, registros, bombas e guarnições
Centro de Custo – Gás
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de gás
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições
Centro de Custo – Telefone
Consumo
Manutenção de redes e guarnições de telefones
Higiene e limpeza de instalações
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições de telefones

4
4.1
4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.04
4.2
4.2.01
4.2.02
4.2.03
4.9
4.9.01
4.9.02
4.9.03
4.9.04
4.9.05

RECEITA
Cotas Condominiais
Ordinárias
Extraordinárias
Parceladas
Administradora de Serviços Condominiais
Multas e Acréscimo Moratório
Infrações Regimentais
Atraso de Pagamentos
Especial
Diversas
Aluguel da Sede Social
Rendimento de Aplicações Financeiras
Ressarcimento de Gastos
Indenizações e Custas Judiciais
Outras Receitas

5
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.2
5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.04
5.2.05

PERDAS
Bens Disponíveis/Realizáveis
Disponibilidades
Estoques
Valores a Receber
Bens Imobilizados
Elevadores
Esgotamentos
Segurança
Meio Ambiente
Higiene e Limpeza
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5.2.06
5.2.07
5.2.08
5.2.09
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
5.2.22

Compactadores de Lixo
Proteção contra Incêndio
Parque Aquático e Esportivo
Salão Social
Clube Náutico
Espaço Gourmet
Estacionamento e Vias de Circulação
Recreação Infantil
Administração Geral
Manutenção Predial
Higiene e Limpeza Predial
Recepção e Portaria
Força
Luz
Água
Gás
Telefone
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ANEXO 16 - SINOPSE DOS REGISTROS CONTÁBEIS
SINOPSE DOS REGISTROS CONTÁBEIS DE TRANSFERÊNCIAS DOS
CENTROS DE CUSTOS PRIMÁRIOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Transferências p/
Alocações e Transferências de Gastos com

Alocações e Transferências dos

Atividades, Centros de Custos - Serviços Públicos e Imobilizado

Centros de Custos Primários
Pessoal

Elevadores

3.2.09.01

Material
3.3.09.01

Serviços

- Atividades
- Centro de Custo
- Imobilizado

3.4.09.01

Operação

3.2.09.01.01 3.3.09.01.01 3.4.09.01.01

3.1.01.01

Manutenção de elevadores, poços guias, accessórios e máquinas.

3.2.09.01.02 3.3.09.01.02 3.4.09.01.02

3.1.01.02

Higiene e limpeza de elevadores e instalações

3.2.09.01.03 3.3.09.01.03 3.4.09.01.03

3.1.01.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de elevadores, accessórios e máquinas
Esgotamentos

3.1.01.07
3.2.09.01.08 3.3.09.01.08 3.4.09.01.08
3.2.09.02

3.3.09.02

1.3.02.01

3.4.09.02

Operação da Estação de Tratamento de Esgotos

3.2.09.02.01 3.3.09.02.01 3.4.09.02.01

3.1.02.01

Manutenção da rede de águas pluviais, esgotos e Estação

3.2.09.02.02 3.3.09.02.02 3.4.09.02.02

3.1.02.02

Higiene e limpeza da Extração de Tratamento de Esgotos

3.2.09.02.03 3.3.09.02.03 3.4.09.02.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento da rede de águas pluviais, esgotos e Estação
Segurança

3.1.02.03
3.1.02.07

3.2.09.02.08 3.3.09.02.08 3.4.09.02.08
3.2.09.03

3.3.09.03

1.3.02.02

3.4.09.03

Operação

3.2.09.03.01 3.3.09.03.01 3.4.09.03.01

3.1.03.01

Manutenção de equipamentos de segurança

3.2.09.03.02 3.3.09.03.02 3.4.09.03.02

3.1.03.02

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos

3.2.09.03.03 3.3.09.03.03 3.4.09.03.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de equipamento de segurança
Meio Ambiente
Manutenção de jardins e arborização

3.2.09.03.08 3.3.09.03.08 3.4.09.03.08
3.2.09.04

3.3.09.04

3.2.09.04.01 3.3.09.04.01 3.4.09.04.01

3.1.04.01

3.2.09.04.02 3.3.09.04.02 3.4.09.04.02

3.1.04.02

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de jardins e arborização

1.3.02.03

3.4.09.04

3.2.09.04.03 3.3.09.04.03 3.4.09.04.03

Higiene e Limpeza

3.1.03.03
3.1.03.07

3.1.04.03
3.1.04.07

3.2.09.04.08 3.3.09.04.08 3.4.09.04.08
3.2.09.05

3.3.09.05

1.3.02.04

3.4.09.05

Operação/limpeza: ruas, calçadas, passagens, guaritas, grades, etc.

3.2.09.05.01 3.3.09.05.01 3.4.09.05.01

3.1.05.01

Manutenção de equipamentos e ferramentas

3.2.09.05.02 3.3.09.05.02 3.4.09.05.02

3.1.05.02

3.2.09.05.03 3.3.09.05.03 3.4.09.05.03

3.1.05.03

Desinfecção, desratização e dedetização

3.2.09.05.04 3.3.09.05.04 3.4.09.05.04

Serviços públicos
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza
Compactadores de Lixo

3.1.05.04
3.1.05.07

3.2.09.05.08 3.3.09.05.08 3.4.09.05.08
3.2.09.06

3.3.09.06

1.3.02.05

3.4.09.06

Operação de compactação

3.2.09.06.01 3.3.09.06.01 3.4.09.06.01

3.1.06.01

Manutenção de compactadores e compartimentos

3.2.09.06.02 3.3.09.06.02 3.4.09.06.02

3.1.06.02

Higiene e limpeza das instalações e equipamentos

3.2.09.06.03 3.3.09.06.03 3.4.09.06.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de compactadores e compartimentos
Proteção contra Incêndio

3.1.06.03
3.1.06.07

3.2.09.06.08 3.3.09.06.08 3.4.09.06.08
3.2.09.07

3.3.09.07

1.3.02.06

3.4.09.07

Operação - Brigada Contra Incêndio

3.2.09.07.01 3.3.09.07.01 3.4.09.07.01

3.1.07.01

Manutenção de caixas e equipamentos de incêndio

3.2.09.07.02 3.3.09.07.02 3.4.09.07.02

3.1.07.02

Higiene e limpeza de caixas e equipamentos de incêndio

3.2.09.07.03 3.3.09.07.03 3.4.09.07.03

3.1.07.03

Recarga de extintores

3.2.09.07.05 3.3.09.07.05 3.4.09.07.05

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de caixa e equipamento de incêndio
Parque aquático e esportivo

3.1.07.05
3.1.07.07

3.2.09.07.08 3.3.09.07.08 3.4.09.07.08
3.2.09.08

3.3.09.08

3.4.09.08

1.3.02.07
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Atividades, Centros de Custos - Serviços Públicos e Imobilizado
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Pessoal

Material

Serviços

- Atividades
- Centro de Custo
- Imobilizado

Tratamento da água das piscina

3.2.09.08.01 3.3.09.08.01 3.4.09.08.01

3.1.08.01

Manutenção de equipamentos das piscinas, campos e quadras

3.2.09.08.02 3.3.09.08.02 3.4.09.08.02

3.1.08.02

Higiene e limpeza de instalações de piscinas, campos e quadras

3.2.09.08.03 3.3.09.08.03 3.4.09.08.03

3.1.08.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento em equipamento de piscina, campos/quadras
Salão Social

3.1.08.07
3.2.09.08.08 3.3.09.08.08 3.4.09.08.08
3.2.09.09

3.3.09.09

1.3.02.08

3.4.09.09

Gastos operacionais

3.2.09.09.01 3.3.09.09.01 3.4.09.09.01

3.1.09.01

Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos

3.2.09.09.02 3.3.09.09.02 3.4.09.09.02

3.1.09.02

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos

3.2.09.09.03 3.3.09.09.03 3.4.09.09.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento predial e de equipamentos do Salão Social
Clube Náutico

3.1.09.03
3.1.09.07

3.2.09.09.08 3.3.09.09.08 3.4.09.09.08
3.2.09.10

3.3.09.10

1.3.02.09

3.4.09.10

Operação/administração

3.2.09.10.01 3.3.09.10.01 3.4.09.10.01

3.1.10.01

Manutenção predial, de móveis, máquinas e equipamentos

3.2.09.10.02 3.3.09.10.02 3.4.09.10.02

3.1.10.02

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos

3.2.09.10.03 3.3.09.10.03 3.4.09.10.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramentos predial e de equipamentos
Espaço Gourmet

3.1.10.03
3.1.10.07

3.2.09.10.08 3.3.09.10.08 3.4.09.10.08
3.2.09.11

3.3.09.11

1.3.02.10

3.4.09.11

3.2.09.11.01 3.3.09.11.01 3.4.09.11.01

3.1.11.01

Manutenção predial e de equipamentos de churrasqueiras

3.2.09.11.02 3.3.09.11.02 3.4.09.11.02

3.1.11.02

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos

3.2.09.11.03 3.3.09.11.03 3.4.09.11.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento predial e de equipamentos das churrasqueiras
Estacionamento e Vias de Circulação
Manutenção do estacionamento e de vias de circulação

3.2.09.11.08 3.3.09.11.08 3.4.09.11.08
3.2.09.12

3.3.09.12

Espaço de Recreação Infantil

1.3.02.11

3.4.09.12

3.2.09.12.01 3.3.09.12.01 3.4.09.12.01

3.1.12.01

3.2.09.12.02 3.3.09.12.02 3.4.09.12.02

3.1.12.02

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento do estacionamento e de vias de circulação

3.1.11.03
3.1.11.07

3.1.12.07
3.2.09.12.08 3.3.09.12.08 3.4.09.12.08
3.2.09.13

3.3.09.13

1.3.02.12

3.4.09.13

Operação - Recreação

3.2.09.13.01 3.3.09.13.01 3.4.09.13.01

3.1.13.01

Manutenção do espaço e de equipamentos infantis

3.2.09.13.02 3.3.09.13.02 3.4.09.13.02

3.1.13.02

Higiene e limpeza de instalações e equipamentos

3.2.09.13.03 3.3.09.13.03 3.4.09.13.03

3.1.13.03

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento do espaço e de equipamentos infantis
Administração Geral

3.1.13.07
3.2.09.13.08 3.3.09.13.08 3.4.09.13.08
3.2.09.14

3.3.09.14

1.3.02.13

3.4.09.14

Honorários e gastos da administração

3.2.09.14.01 3.3.09.14.01 3.4.09.14.01

3.1.14.01

Manutenção de móveis, máquinas e equipamentos

3.2.09.14.02 3.3.09.14.02 3.4.09.14.02

3.1.14.02

Higiene e limpeza de instalações

3.2.09.14.03 3.3.09.14.03 3.4.09.14.03

3.1.14.03

Prêmio de Seguro de Incêndio

3.2.09.14.04 3.3.09.14.04 3.4.09.14.04

3.1.14.04

Premio de Seguro de Responsabilidade Civil

3.2.09.14.05 3.3.09.14.05 3.4.09.14.05

3.1.14.05

Serviços administrativos contratados

3.2.09.14.06 3.3.09.14.06 3.4.09.14.06

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento do espaço e equipamento da administração
Manutenção Predial

3.1.14.06
3.1.14.07

3.2.09.14.08 3.3.09.14.08 3.4.09.14.08
3.2.09.15

3.3.09.15

1.3.02.14

3.4.09.15

3.2.09.15.01 3.3.09.15.01 3.4.09.15.01

3.1.15.01

Manutenção de halls, fachadas, corredores, escadas e dependências

3.2.09.15.02 3.3.09.15.02 3.4.09.15.02

3.1.15.02

Manutenção de fundações e estruturas

3.2.09.15.05 3.3.09.15.05 3.4.09.15.05

Serviços públicos

3.1.15.05
3.1.15.07
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Alocações e Transferências de Gastos com
Atividades, Centros de Custos - Serviços Públicos e Imobilizado

Alocações e Transferências dos
Centros de Custos Primários
Pessoal

Aquisição/melhoramento de instalações predial
Higiene e Limpeza Predial

Higiene/limpeza de halls, rampas, corredores, escadas e dependências

Material

Serviços

3.2.09.15.08 3.3.09.15.08 3.4.09.15.08
3.2.09.16

3.3.09.16

Recepção e Portaria

- Centro de Custo
- Imobilizado
1.3.02.15

3.4.09.16

3.2.09.16.01 3.3.09.16.01 3.4.09.16.01

3.1.16.01

3.2.09.16.02 3.3.09.16.02 3.4.09.16.02

3.1.16.02

3.2.09.16.03 3.3.09.16.03 3.4.09.16.03

Serviços públicos
Aquisição de máquinas e equipamentos para limpeza predial

- Atividades

3.1.16.03
3.1.16.07

3.2.09.16.08 3.3.09.16.08 3.4.09.16.08
3.2.09.17

3.3.09.17

1.3.02.16

3.4.09.17

Operação

3.2.09.17.01 3.3.09.17.01 3.4.09.17.01

3.1.17.01

Manutenção de instalações e equipamentos

3.2.09.17.02 3.3.09.17.02 3.4.09.17.02

3.1.17.02

Serviços públicos
Aquisição/melhoramento de equipamentos
Força

3.1.17.07
3.2.09.17.08 3.3.09.17.08 3.4.09.17.08
3.2.09.18

3.3.09.18

Consumo

1.3.02.17

3.4.09.18
3.4.09.18.01

3.1.18.01

Manutenção de redes, medidores, chaves seccionadoras e guarnições

3.2.09.18.02 3.3.09.18.02 3.4.09.18.02

3.1.18.02

Higiene e limpeza do PC

3.2.09.18.03 3.3.09.18.03 3.4.09.18.03

3.1.18.03

(-) Transferência para Atividades
Aquisição/melhoramento de redes, medidores, chaves e guarnições
Energia Elétrica

(3.1.18.09)
3.2.09.18.08 3.3.09.18.08 3.4.09.18.08
3.2.09.19

3.3.09.19

Consumo

1.3.02.18

3.4.09.19
3.4.09.19.01

3.1.19.01

Manutenção de redes, IP, medidores, seccionadores e guarnições

3.2.09.19.02 3.3.09.19.02 3.4.09.19.02

3.1.19.02

Higiene e limpeza de PC

3.2.09.19.03 3.3.09.19.03 3.4.09.19.03

(-) Transferência para Atividades
Aquisição/melhoramento de redes, IP, medidores e seccionadores
Água

3.1.19.03
(3.1.19.09)

3.2.09.19.08 3.3.09.19.08 3.4.09.19.08
3.2.09.20

3.3.09.20

Consumo

1.3.02.19

3.4.09.20
3.4.09.20.01

3.1.20.01

Manutenção de redes, registros, bombas, caixas e guarnições de água

3.2.09.20.02 3.3.09.20.02 3.4.09.20.02

3.1.20.02

Higiene e limpeza de caixas e cisternas

3.2.09.20.03 3.3.09.20.03 3.4.09.20.03

3.1.20.03

Operação do sistema de águas

3.2.09.20.04 3.3.09.20.04 3.4.09.20.04

3.1.20.04

Serviços públicos

3.1.20.07

(-) Transferência para Atividades
Aquisição/melhoramento de redes, registros, bombas e guarnições
Gás

(3.1.20.09)
3.2.09.20.08 3.3.09.20.08 3.4.09.20.08
3.2.09.21

3.3.09.21

Consumo

1.3.02.20

3.4.09.21
3.4.09.21.01

3.1.21.01

Manutenção de redes e guarnições de gás

3.2.09.21.02 3.3.09.21.02 3.4.09.21.02

3.1.21.02

Higiene e limpeza de instalações

3.2.09.21.03 3.3.09.21.03 3.4.09.21.03

(-) Transferência para Atividades
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições
Telefone
Consumo

3.1.21.03
(3.1.21.09)

3.2.09.21.08 3.3.09.21.08 3.4.09.21.08
3.2.09.22

3.3.09.22

1.3.02.21

3.4.09.22
3.4.09.22.01

3.1.22.01

Manutenção de redes e guarnições de telefones

3.2.09.22.02 3.3.09.22.02 3.4.09.22.02

3.1.22.02

Higiene e limpeza de instalações

3.2.09.22.03 3.3.09.22.03 3.4.09.22.03

3.1.22.03

(-) Transferência para Atividades
Aquisição/melhoramento de redes e guarnições de telefones

(3.1.22.09)
3.2.09.22.08 3.3.09.22.08 3.4.09.22.08

1.3.02.22

