
 
 
Projeto Redes II - Coletivo Contábil/Fiscal 
Responsável:  Maria Cristina A. Cassaro 
Coordenador Técnico: Dimas Gonçalves 
 
Solicitamos responder essas questões para cada cooperativa e/ou associação1 sob a 
responsabilidade de vossa Rede.  
 

1) Tem conhecimento sobre Ato Cooperativo e Não Cooperativo? 
2) Tem conhecimento das normas regulatórias da Contabilidade? Dos princípios 

básicos? 
3) Esta Cooperativa faz negócios com terceiros ou somente entre cooperados? 
4) Qual a classificação hierárquica dessa Cooperativa/Associação?  
5) Como é composto o capital Social? 
6) O capital social está sendo contabilizado de acordo com as normas da 

contabilidade? (No P.L.) 
7) Qual o objeto Social/Segmento do negócio? 
8) O empreendimento está devidamente regulamentado? 
9) Há um contador contratado para o empreendimento? Se sim, passar o contato. Se 

não, por quem é feita a escrituração contábil/fiscal? 
10) Quais os tributos recolhidos atualmente sobre as vendas (produtos, serviços)? 
11) Tem conhecimento da legislação tributária para cooperativa vigente no município, 

no estado? 
12) Há vendas de produtos/serviços para outros municípios/estados? Se sim, quais 

municípios, estados? 
13) Há vendas de produtos/serviços para o exterior? Se sim, quais países? 
14) Os tributos são recolhidos na data do vencimento? Algum tributo está em atraso 

ou sem recolher? 
15) Os Encargos previdenciários sobre cooperados ou sobre folha de pagamento estão 

sendo calculados e recolhidos devidamente ?  
16) A escrituração contábil/fiscal está sendo efetuada mensalmente? 
17) O fechamento anual da Contabilidade está sendo devidamente escriturado? 
18) A ECD (Escrituração Contábil Digital) e a EFD (Escrituração Fiscal Digital), 

estão sendo entregues? 
19) A contabilidade é escriturada de acordo com os princípios contábeis? 
20) Quais as demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas? 
21) As obrigações com associados estão devidamente registradas no passivo? 
22) Há ativo imobilizado no empreendimento? Está escriturado no balanço?  
23) Qual o regime tributário desta  Cooperativa? (Lucro Real, Lucro Presumido) 
24) Ao final do encerramento do exercício, qual a destinação das sobras líquidas 

resultantes das operações? 
25) A cooperativa recolhe IR e CSLL sobre o lucro? (Ato não cooperativo)  
26) Está sendo feito fundo de reserva Assistencial, Educacional e SociaL? 
27) A prestação de contas está sendo feita regularmente aos devidos órgãos? 

                                                           
1 Caso a rede esteja trabalhando com um número elevado de cooperativas e associações solicitamos que 
a rede nos envie até 15 empreendimentos – os mais representativas.   


