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INTRODUÇÃO 

 

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis da Seas - 

Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba  referente ao ano fiscal de 2020. 

Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro 

Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM 

TERCEIRO SETOR, CNPJ 15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade sob nº 2SP038804. 

Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios 

das despesas efetuadas no exercício em pauta a fim de dar mais clareza à peça contábil e 

também corroborar com princípios de compliance. 

A organização, no exercício de 2020, apresentou um superavit de  R$ 73,65. 

 

 

 

Silvia Janaina Moral 

Diretora 

Delta Contabilidade 
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BALANÇO PATRIMONIAL                                                                                   

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

 

 

 

 

 

 

ATIVO Nota 2020 2019 

CIRCULANTE   
                                 

99,26  
                                 

25,61  

Disponibilidades  
                                 

99,26  
                                 

25,61  

Caixa e equivalentes – com restrição  5.1 
                                 

99,26  
                                 

25,61  

    

    

    

    

TOTAL DO ATIVO  99,26 25,61 
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BALANÇO PATRIMONIAL                                                                       

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

 

 

PASSIVO Nota 2020 2019 

CIRCULANTE                                           -                                           -   

    

    

PATRIMÔNIO LIQUIDO  99,26 25,61 

Patrimonio Social  7 25,61 84,47 

Superávit/Déficit Acumulados  8 73,65 (58,86) 

    

TOTAL DO PASSIVO  99,26 25,61 

 

 

 

Marcos de Assis 
742.786.819-68 

Sociedade Aquática Esportiva de Sorocaba  

Silvia Janaina Moral 
CPF 248.831.498-62 

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO                                   

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

  Nota 2020 2019 

(=) Atividade Esportiva   943,00 1.080,00 

(=) Receitas Operacionais - Com Restrição   29.343,00 104.413,30 

(=) Convênios, Subvenções e Parcerias Gov. 11  28.400,00 - 

(+) Governo Municipal - Secretaria da Cultura   28.400,00 - 

(=) Receitas Operacionais - Sem Restrição 10 943,00 104.413,30 

(+) Doações   943,00 104.413,30 

(=) Despesas  Operacionais  14 (28.400,00) (103.333,30) 

(-) Despesas com Terceiros   (22.100,00) (70.226,19) 

(-) Despesas com Expediente   (6.300,00) (33.107,11) 

      

(=) Resultado Financeiro 13 (869,35) (1.138,86) 

(+) Receitas Financeiras   - - 

(-) Despesas Financeiras   (869,35) (1.138,86) 

      

(=) Déficit/Superávit do Exercício    73,65 (58,86) 

 

 

Marcos de Assis 
742.786.819-68 

Sociedade Aquática Esportiva de Sorocaba 

Silvia Janaina Moral 
CPF 248.831.498-62 

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

 

CONTAS ESPECIFICAÇÕES PATRIMONIO SOCIAL 
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO 

EXERCÍCIO 
PATRIMONIO 

LIQUIDO 

    

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - 84,47 

    

Transferido para Patrimônio - - - 

Superávit/Déficit do Exercício  (58,86) (58,86) 

    

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (58,86) 25,61 

    

Transferido para Patrimônio (58,86) 58,86 - 

Superávit/Déficit do Exercício  73,65 73,65 

    

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (58,86) 73,65 99,26 

 

 

 

Marcos de Assis 
742.786.819-68 

Sociedade Aquática Esportiva de Sorocaba 

Silvia Janaina Moral 
CPF 248.831.498-62 

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE                                    

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

 

 

 

 2020 2019 

   

Superávit/Déficit do Exercício 73,65 (58,86) 

Outros Resultados Abrangentes - - 

Resultado Abrangente do Exercício 73,65 (58,86) 

 

 

 

 

Marcos de Assis 
742.786.819-68 

Sociedade Aquática Esportiva de Sorocaba 

Silvia Janaina Moral 
CPF 248.831.498-62 

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO                                                   

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 (Valores em Reais) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS  

Superávit do Exercício 73,65 

  

Déficit/Superavit do Exercicio Ajustado 73,65 

  

Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo - 

Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo - 

  

Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo - 

Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo - 

  

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 73,65 

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  

(-)  Diminuição pela compra de bem para imobilizado - 

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - 

  

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  

EMPRÉSTIMOS - 

  

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - 

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 73,65 

  

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 25,61 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO 73,65 

SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 99,26 

 

 

 

Marcos de Assis 
742.786.819-68 

Sociedade Aquática Esportiva de Sorocaba 

Silvia Janaina Moral 
CPF 248.831.498-62 

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor 
Ltda 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS               

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais) 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba é uma associação civil de direito privado e caráter 

filantrópico, sem fins econômicos, voltada para a finalidade esportiva aquática. Seus objetivos são voltados 

à promoção de atividades e finalidades de relevância pública. 

Nasceu em 2009 com a finalidade de inserir a pessoa com deficiência na prática da natação e no decorrer 

desses anos, várias conquistas foram alcançadas, tais como vitórias nos Jogos Regionais, Jogos Abertos e 

Circuito Caixa. São realizados treinamentos funcionais específicos para a natação ACD fora e dentro da 

piscina onde os atletas são submetidos a um trabalho de resistência muscular localizada, força e equilíbrio, 

melhorando o desempenho na natação como também na qualidade de vida diária desses indivíduos. 

 

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil 

e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08 que aprovou 

a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 

1409/12 que aprovou a ITG 2002, 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 lucro e 

Resolução nº 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal. 

As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios 

ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. 

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo 

com o regime de competência. Com exceção para as receitas com doações que foram reconhecidas em 

conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a 

contribuição espontânea de pessoas física, o que impede uma estimativa segura de origem desse tipo de 

recurso. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios. 

As doações e receitas oriundas de convênios ou termos de parcerias com o poder público  recebidas para 

custeio e investimento foram reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG 

07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 
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Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da receita 

oriunda de convênio ou parceria com o poder público, contribuição para custeio e investimento, bem 

como da isenção, incentivo fiscal registrados no ativo ficam em conta especifica do passivo. 

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como 

referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais 

resoluções que aprovam as CPC’s. 

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado 

compreende o seu preço de aquisição, incluindo imposto de importação e tributos não recuperáveis, além 

de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para sua condição de 

operação. A depreciação ocorro pelo método linear de acordo com a vida útil. 

 

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) 

A  Integra - Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo mantêm um sistema de escrituração 

uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo 

documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 

fatos e a prática de atos administrativos. 

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e 

estatutárias, serão transcritas no “Diário” da SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba   

A documentação contábil da SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  é composta por todos os 

documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, 

definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A SEAS - Sociedade 

Esportiva Aquatica de Sorocaba mantém em boa ordem a documentação contábil. 

 

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 2002. 

a – Ativo Circulante 

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes 

encargos e variações monetárias incorridos. 

b – Ativo não Circulante  - Imobilizado 

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em 

consideração a vida útil econômica estimada dos bens. O saldo residual do item substituído é baixado.  
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Demais reparos e manutenção são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando 

incorridos. 

c – Passivos Circulante e não Circulante 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis. 

d – Apuração de Resultado 

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios. 

e – Recursos com Restrição  

As contas identificadas como Recursos com Restrição, são valores recebidos e receber, à realizar no 

corrente exercício ou no seguinte e gastos incorridos no exercício (Receitas e Despesas) oriundos de 

contratos firmados com órgão públicos, e são assim identificados (Recurso com Restrição), pois a 

realização desses valores precisa respeitar as condições contidas nos contratos firmados com o poder 

público e ainda por força da Resolução do CFC nº 1.409/12. 

 

NOTA 5 -  BALANÇO PATRIMONIAL 

NOTA 5.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e 

Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 

como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade 

imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 

As contas correntes dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como 

“com restrição”. As demais contas correntes são rubricadas como “sem restrição”. 

 

 2020 2019 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 99,26  25,61  

BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO 99,26  25,61  

     Banco do Brasil - 5127-6 99,26  25,61  

  

 

NOTA 5.2 – APLICAÇÕES 

Esta conta refere-se às aplicações financeiros em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata, 

Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de 

Capitalização de longo prazo. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais 

aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. 

As aplicações dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como “com 

restrição”. As demais aplicações são rubricadas como “sem restrição”. 
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O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva 

de jutos anual. 

Em que pese ter havido movimento durante o ano, no final do período o saldo estava zerado. 

  

NOTA 5.3 – CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS 

Esta conta refere-se a valores a receber decorrentes de contratos de convênios, subvenções ou parcerias 

com órgãos públicos. 

Em que pese ter havido movimento durante o ano, no final do período o saldo estava zerado. 

  

NOTA 6 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. 

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros 

que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 

Provisões : Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, 

sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são 

registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. 

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são 

classificados como circulantes. 

 

NOTA 6.1 – CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR 

São registradas nessa conta os valores recebidos a título de convênios, subvenções e parcerias que ainda 

não tiveram contas prestadas ou aprovadas pelo poder público. 

Enquanto, não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida do convênio, 

subvenção ou termo de parceria registrados no ativo devem ser registrados em conta especifica do 

passivo. 

Em que pese ter havido movimento durante o ano, no final do período o saldo estava zerado. 

  

NOTA 6.5 - CONTAS A PAGAR 

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. 

Em que pese ter havido movimento durante o ano, no final do período o saldo estava zerado. 

 

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido 

do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não 
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computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 

aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua 

avaliação e preço de mercado. 

 

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

O superavit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as 

exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. 

 

NOTA 9 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09) 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 

estimativas de devoluções, descontos comerciais e ou bonificações concedidos ao tomador de serviços e 

outras deduções similares.  

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão em seu Estatuto Social, e para que a SEAS - 

Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas 

atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 

9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os requisitos abaixo: 

1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária; 

2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para 

atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais); 

3) A Demonstração do Resultado do Exercício da SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  

demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a 

manutenção das atividades fins (objetivos sociais). 

 

NOTA 10– DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Eventualmente a SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  recebe doações e/ou contribuições 

voluntárias de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social,  

As doações sejam em bens, numerário ou serviços voluntários são registrados conforme demonstrativo 

em abaixo: 

 

 2020 2019 

DOAÇÕES 943,00  104.413,30  

DOAÇÕES 943,00  104.413,30  

 

NOTA 11 – CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS - Resolução CFC No. 1.305/10 

(NBC TG 07) 
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São recursos financeiros provenientes de termos de parceria firmados com órgãos governamentais, e tem 

como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. As parcerias firmadas 

estão de acordo com o estatuto social da SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  e as despesas 

de acordo com suas finalidades. 

Para a contabilização das receitas recebidas de órgãos governamentais a entidade atendeu a Resolução 

Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e 

Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. 

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba no decorrer do corrente ano firmou duas parcerias 

com a Prefeitura Municipal de Sorocaba: o Termo de Colaboração nº 02/2020 no valor de R$ 15.800,00 e 

o Termo de Colaboração nº 07/2020 no valor de R$ 12.600,00 que tem por objetivo atender pessoas com 

deficiência. 

 

NOTA 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  

De acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 

e valores públicos ou pelos quais o governo responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. Periodicamente, a SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  presta conta 

de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a 

disposição para qualquer fiscalização. Para a prestação de contas de seus gastos e receitas efetivamente 

realizados a entidade atendeu a Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de 

2016.  

 

NOTA 13 – RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS 

NOTA 13.1 - Receitas Financeiras: Compõem-se da apropriação das receitas auferidas pela aplicação de 

recursos no mercado financeiro, atualização monetária dos depósitos judiciais, receitas por recebimento 

em atraso e descontos obtidos. 

NOTA 13.2 - Despesas Financeiras: São registradas neste grupo as despesas decorrentes de aplicações 

financeiras, de descontos concedidos, de encargos decorrentes de pagamentos em atraso, de impostos e 

contribuições devidos sobre as aplicações financeiras. 

 

NOTA 14 – DESPESAS OPERACIONAIS 

As despesas são reconhecidas pelo regime de competências e segregadas por área de atuação. 

 

NOTA 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 
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A Demonstração de Mutação do Patrimônio Liquido tem sua previsão no artigo 186, parágrafo 2º da Lei 

6.404/1976. 

Nessa peça estão demonstradas todas as contas do Patrimônio Líquido. 

 

NOTA 16 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 

A Demonstração do Resultado Abrangente tem sua previsão na Resolução CFC 1185/09 e CPC 26. 

 

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 

que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 

1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. 

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  optou 

foi o INDIRETO.  

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:  

• Imobilizado  

As rubricas contáveis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes: 

• Empréstimos 

 

NOTA 18 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba é imune à incidência de impostos por força do art. 

150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988. 

 

NOTA 19 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba é uma associação sem fins lucrativos e econômicos 

regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil. 

 

NOTA 20 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE 

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba é uma instituição social sem fins lucrativos e 

econômicos, previsto no artigo 9o. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:  

� a Instituição é regida pela Constituição Federal; 

� a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; 

� não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária); 

� não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 
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NOTA 21 – REQUISTOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário 

Nacional (CTN).  

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, 

esses estão previstos no Estatuto Social da SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba  e seu 

cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações 

Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: 

a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título  

b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais  

c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

 

NOTA 22 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS  

A SEAS - Sociedade Esportiva Aquatica de Sorocaba no desenvolvimento de suas ações formaliza em cada 

projeto os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; público-alvo, capacidade de 

atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos e abrangência territorial. 
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