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RESUMO. 

HERNANDES, V.A. - Proposta de Modelo para Orientar os Controles Financeiros 
Aplicados nas ONG's Ambientalistas. 

Esta Monografia tern como objetivo estabelecer a relevancia e os beneficios que uma 
gestao financeira profissional e qualificada pode oferecer as organiza<;6es nao
governamentais ambientalistas do Brasil. 
A metodologia utilizada tern como base publica<;6es existentes sabre o tema e abrange 
tanto aquelas voltadas especificamente para o terceiro setor como as de carater mais 
geral aplicaveis as empresas com fins lucrativos. Esta calcada tambem na experiencia 
pratica acumulada do autor, durante os cinco anos em que coordenou areas financeiras 
de respeitadas ONG's ambientalistas. 
0 trabalho busca responder a seguinte questao: quais os beneffcios que uma gestao 
financeira profissional e eficiente pode trazer as ONG's, especialmente a area de 
atua<;ao de ONG's ambientalistas. Tambem e objetivo desta monografia, estabelecer 
uma serie de praticas e controles necessaries a gestao financeira das ONG's, 
especialmente aquelas voltadas a preserva<;ao ambiental. 
0 resultado final do trabalho pode ser vista como a elabora<;ao de urn guia de 
orienta<;ao para gestao financeira de entidades nao governamentais, mas o principal 
objetivo deste esfor<;o esta relacionado ao prop6sito de despertar no leitor uma maior 
compreensao sabre a necessidade da profissionaliza<;ao da gestao financeira de 
organiza<;6es nao governamentais. 

PALAVRAS CHAVE (Gestao Financeira, ONG's, Terceiro Setor) 
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1 - INTRODUCAO 

A partir da decada de setenta surge no Brasil urn consideravel numero de 

organizac;6es da sociedade civil, sem fins lucrativos, de direito privado e com tim 

publico. Tornaram-se popularmente conhecidas como Organizac;oes nao 

Governamentais ou simplesmente ONG's. 0 trac;o comum a todas essas organizac;oes 

seria, a principia, o fato de nao remunerarem seus Conselhos Deliberativos e de nao 

distribulrem seus lucros ou superavits, mas reinvesti-los em sua propria atividade fim. 

Essas organizac;6es representam uma parcela significativa do que passou a ser 

conhecido como "Terceiro Setor", terminologia adotada para distingui-las do Estado e 

do mercado que abrigariam entao, respectivamente, a administrac;ao publica 

governamental e as empresas privadas com finalidade de lucro. As nuances conceituais 

e discuss6es sobre o termo Terceiro Setor cunhado com a finalidade de distingui-las, 

embora importantes, nao constituem objeto central de discussao da presente 

monografia. 

A grande maioria dessas associac;oes foi concebida clandestinamente, a margem 

das leis vigentes no pais. 

A partir da redemocratizac;ao brasileira e do tim da ditadura militar na decada de 

oitenta, este quadro lentamente se modificou. As ONG's de modo geral passaram a 

buscar o reconhecimento da sociedade civil, encontraram na iniciativa privada os 

parceiros para seus prop6sitos e voltaram-se para a cooperac;ao com Estado. 

Nesse contexte, surgiram mais intensamente as ONG's ditas ambientalistas com 

foco na preservac;ao ambiental, notadamente ap6s os sucessivos alertas que a 
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comunidade cientifica passou a fazer a sociedade, no sentido de refrear a cobi<;a e a 

explora<;ao economica desordenada dos recursos naturais, face aos problemas 

climaticos provocados pela explora<;ao intensa do planeta. 

No Brasil, ganham peso e destaque as ONG's que buscam a preserva<;ao de 

especies amea<;adas, ecossistemas em perigo, a conserva<;ao de matas e florestas. A 

partir de 1992, com a realiza<;ao da ECO-Rio/92, e posterior elabora<;ao do protocolo de 

Kyoto, a relevancia dessas ONG's torna-se ainda maior. 

Tardiamente, estas ONG's ainda trazem em seu modus operandi uma grande 

dose de informalidade, especialmente no que se refere a sua gestao, inclusive na 

gestao financeira dos recursos. 

De modo geral, nao contam em seus quadros com profissionais com forma<;ao 

especifica na area e relegam a urn segundo plano, a profissionaliza<;ao dessa atividade. 

Ocorre mais recentemente, ao final da decada de noventa, uma intensifica<;ao do 

relacionamento com o poder publico e com a iniciativa privada, por meio do 

financiamento de projetos de preserva<;ao, surge entao com maior for<;a a necessidade 

da profissionaliza<;ao da gestao financeira dos recursos. 

A profissionaliza<;ao vern atender a necessidade de maior transparemcia nas 

presta<;6es de contas aos parceiros, sociedade civil e governos, assim como a 

eficiemcia na gestao dos escassos recursos captados. 

Paralelamente, a Lei federal 9.790, aprovada em mar<;o de 1999, instituiu no 

Brasil a figura juridica da Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico -

OSCIP. Varias ONG's ambientalistas buscaram atender as exigencias legais para se 

tornarem OSCIP's. A simples promulga<;ao dessa nova lei e urn forte indicativa do 
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interesse do Estado em aproveitar o conhecimento tecnico e potencial de trabalho 

acumulado nas ONG's, outrora clandestinas. A lei preve, dentre tantos outros marcos, a 

possibilidade de assinatura de convenios entre essas organizac;oes e o Estado, e o 

recebimento de recursos das mais variadas formas para execuc;ao de suas atividades. 

Como contrapartida, estabelece para as mesmas OSCIP's criterios de 

transparencia e rigorosas obrigac;oes relativas a prestac;ao de contas. Tais obrigac;oes 

serao abordadas oportunamente ao Iongo deste trabalho, pois tern implicac;oes diretas 

na gestao financeira dos recursos oriundos do poder publico em todas as suas esferas. 

De modo geral, a situac;ao da gestao financeira na maioria das ONG's brasileiras 

ainda e muito precaria. Nao ha nas universidades urn desenvolvimento substancial de 

metodologias especificas para a atividade. No mercado, poucos profissionais se voltam 

para a area, pois a remunerac;ao nas ONG's e quase que, como regra geral, vinte Ol! 

vinte e cinco por cento menor que a media dos salaries pagos pelas empresas da 

iniciativa privada. 

Oeste modo, seja por urn despertar tardio para as questoes inerentes a gestao 

financeira ou por dificuldades de contratac;ao de profissionais especializados, a grande 

maioria das ONG's brasileiras apresenta deficiencias na gestao financeira dos seus 

recursos. 

0 trabalho que ora se apresenta, busca responder a seguinte pergunta: quais os 

beneficios que uma gestao financeira profissional e eficiente pode trazer ao terceiro 

setor, especialmente a area de atuac;ao das ONG's ambientalistas? Dentro deste 

enfoque este trabalho apresentara adiante uma serie de praticas e controles 

necessaries a gestao financeira das ONG's, especialmente aquelas voltadas a 
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preservac;ao ambiental. Ao final deste trabalho espera-se efetivar a elaborac;ao de urn 

guia de orientac;ao para gestao financeira de entidades nao governamentais, com o 

prop6sito de despertar no leitor uma maior compreensao sobre a necessidade da 

profissionalizac;ao da gestao financeira das ONG's . 

2 . FUNDAMENTACAO TEORICA. 

Precede a analise das questoes relativas a gestao financeira de ONG's e ao 

estudo de caso apresentados nesta monografia uma visao geral sobre as 

caracterfsticas mais marcantes das organizac;oes nao governamentais ambientalistas 

no Brasil, bern como de seu processo de criac;ao e consolidac;ao no cenario nacional. 

Nesse sentido e inevitavel realizar-se uma breve incursao pelo hist6rico das ONG's no 

Brasil. 

0 termo "organizac;ao nao governamental" tern origem na Europa ocidental, 

segundo ALBUQUERQUE (2006, p.18) "sua origem remonta ao sistema de 

representac;6es da Organizac;ao das Nac;oes Unidas, que denominava assim as 

organizac;oes internacionais que, embora nao representassem seus pafses, tinham 

atuac;ao significativa para justificar sua presenc;a oficial na ONU." E a partir dessa 

atuac;ao junto as Nac;oes Unidas, nas decadas de 1960 e 1970, que surgem as 

organizac;oes nao governamentais como as conhecemos atualmente. Excluf-se deste 

conceito, portanto, a filantropia religiosa, presente desde os prim6rdios da civilizac;ao no 

mundo e da colonizac;ao europeia na America Latina incluindo o Brasil. 

Por extensao, com a formulac;ao de programas de cooperac;ao internacional para o 
desenvolvimento estimulados pela ONU nas decadas de 1960 e1970, cresceram na Europa 
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Ocidental ONG's destinadas a promover projetos de desenvoivimento nos paises do Terceiro 
Mundo. Assim, as ONG's europeias estabeleceram parcerias em diversos paises, levando ao 
surgimento de ONG's tambem no hemisferio sui. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18) 

0 Banco Mundial tern papel preponderante na disseminac;ao e ampliac;ao do 

espac;o ocupado pelas ONG's no mundo. 0 Banco adota a expressao Terceiro Setor, 

"tomada" do ingles third sector, muito utilizada nos Estados Unidos para definir o setor 

sem finalidade de lucros, como sendo sinonimo de ONG's. 

0 Banco mundial e, sem duvida, a institui«;ao internacional que mais contribuiu para a 
consolida«;ao e dissemina«;ao deste campo no mundo em desenvolvimento. A colabora«;ao 
operacional com ONG's (para o Banco Mundial, terceiro setor e sinonimo de non-governmental 
organization sector) nas atividades do Banco tornou-se mais comum a partir da decada de 
setenta e, deste momento em diante, experimentou rapida expansao. Entre 73 e 88, apenas 6% 
dos projetos envolviam colaboragao de ONG's. Em 93, urn ter«;o e, em 94, a cifra alcan«;ou os 
50%. Desde 1983, existe um comite ONG-Banco Mundial. Para o Banco, o interesse em trabalhar 
com ONG's decorre da constata«;ao de que estas organiza«;6es podem contribuir para a 
qualidade, sustentabilidade e efetividade dos projetos que financia. (FALCONER, 1999, p. 12) 

E indiscutivel que as organizac;oes nao governamentais ocupam parte do espac;o 

institucional que se convencionou, recentemente, chamar de Terceiro Setor. 

0 termo Terceiro Setor, entretanto, e controverso e encontra resistencias bern 

fundamentadas entre os principais te6ricos do tema. No presente trabalho, entretanto, 

em que pese a relevancia das discussoes acerca de sua adequac;ao ou nao, sera 

utilizada a expressao "Terceiro Setor'', como definidora do espac;o institucional que 

abriga as organizac;oes da sociedade civil sem fins lucrativos, espac;o este, que por 

6bvio, inclui ONG's e varias outras formas de organizac;ao, quais sejam: sindicatos, 

associac;oes, fundac;oes, federac;oes, algumas escolas, hospitais, igrejas etc. 

No presente trabalho adota-se o termo ONG para definir organizac;oes da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, atuando de forma independente, movidas por urn 

ideal calcado no trabalho voluntario, e na defesa de interesses coletivos. Por sua vez, o 



6 

termo terceiro setor e entendido como urn espa9o institucional mais amplo que abriga 

uma infinidade de associa96es sem fins lucrativos com caracterfsticas muitas vezes 

diversas das encontradas nas ONG's. 

2.1. BREVE HISTORICO. 

As ONG's no Brasil surgem na clandestinidade, sob a hegemonia do poder 

militar ditatorial que subjugou a sociedade civil durante praticamente tres decadas. 

Assim, nos anos sessenta, setenta e oitenta, as organiza96es tornaram-se verdadeiras 

trincheiras de luta e resistencia para as camadas mais conscientes da popula9ao. A luta 

pela prote9ao aos direitos civis nessa epoca ocupava o Iugar central na atua9ao das 

ONG's. 0 Estado era, portanto, encarado como o inimigo opressor da sociedade civil 

organizada, e esta, via na clandestinidade o Onico abrigo para sua atua9ao 

independente. 

De um ponte de vista retrospective mais ample, o surgimento e multiplica«;ao das ONG's constitui, 
par um lado, uma vertente significativa do processo de auto-estrutura«;ao de uma sociedade civil 
no contexte da luta pelo restabelecimento do Estado de Direito e, par outre lado, representa a 
emergencia de um tipo especffico de organiza«;ao, marcada par um forte vies anti-Estado e cuja 
evolu«;ao vai configurar um sub-conjunto bern delineado no interior do campo mais ample das 
entidades sem fins lucrativos ( ... ) 

( ... ) Em seu estudo pioneiro, significativamente intitulado A lnven«;ao das ONG's - do servi«;o 
invisfvel a profissao sem nome - Leilah Landim argumenta que a genese do que viriam a ser as 
ONG's brasileiras se confunde com a hist6ria da chamada 'educa«;ao popular'. Os personagens 
fundadores deste novo tipo de organizayao sao os 'educadores de base', ou seja, professores, 
religiosos, trabalhadores sociais que, em sua grande maioria, haviam participado antes de 1964 
dos programas de alfabetiza«;ao de adultos inspirados par Paulo Freire, dos movimentos de 
cultura popular promovidos par organiza«;oes estudantis e governos estaduais como o de Miguel 
Arraes em Pernambuco bern como dos projetos de educa«;ao e desenvolvimento comunitario 
apoiados pela lgreja Cat61ica. (OLIVEIRA, 2002 p.2) 

No final da decada de oitenta, e mais intensamente no inicio dos anos noventa, 

esta situa9ao come9a se modificar. 0 pals passa por urn intenso processo de 
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redemocratizac;ao e fortalecimento de instituic;oes. A promoc;ao da cidadania torna-se 

paulatinamente urn dos objetivos do Estado. 

Assim e a manifestac;ao do anseio popular encontrada em praticamente toda 

extensao da nova Constituic;ao Federal promulgada em 1988. 0 capitulo dedicado aos 

direitos civis evidencia a preocupac;ao central dos representantes eleitos diretamente 

pelo povo brasileiro em garantir o exercicio pleno da cidadania como urn dos valores 

essenciais ao pais. 

A partir da decada de 1990, no entanto, inicia-se urn processo mais acelerado de transic;ao do 
comportamento dessas Ong de reativo para pr6-ativo. Seja devido as necessidades de 
sobrevivencia dos seus aparelhos - com o esgotamento ou redirecionamento das fontes de 
financiamento de parte da colaborac;ao internacional europeia, movida basicamente por 
solidariedade polftica -, seja em virtude do processo de democratizac;ao desencadeado pela 
mobilizac;ao em torno do voto popular para a Presidencia da Republica ( ... ) essas organizac;oes 
pioneiras foram obrigadas a modificar seus velhos padroes de relacionamento com a esfera 
publica, originalmente desenhados para sobreviver num regime de restric;ao das liberdades 
democraticas. Muitas delas passaram, assim, a celebrar convenios com governos e se engajaram 
em atividades de elaborac;ao, execuc;ao, monitoramento ou avaliac;ao de polfticas publicas 
governamentais. 

Mais recentemente - e isso tern grande relev€mcia do ponto de vista da conquista da maioridade 
polftica pelo terceiro setor -, algumas comec;aram a assumir a func;ao de agentes de polfticas 
publicas nao-estatais, passando a se definir como organizac;oes de desenvolvimento. Cumpriram 
papel importante nesse sentido as organizac;Oes ambientalistas, que principiaram a se articular 
nacionalmente a partir da Rio-92 (II Conferencia das Nac;oes Unidas sabre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) e as organizac;oes dedicadas ao desenvolvimento local, a economia solidaria e 
ao micro credito. (FRANCO, 2003 p.12) 

A aproximac;ao com o Estado nao pode ser vista como perda de independencia 

das organizac;oes nao governamentais. As ONG's formalmente nao fazem, e nao 

devem fazer, parte do aparelho de Estado, sob pena de perderem sua identidade. Ha, 

no entanto, correntes de pensamento neo-liberal que enxergam na transferencia das 

func;oes sociais originais do Estado para o terceiro setor e algumas ONG's urn caminho 

possivel para seu projeto de Estado minimo. Ora, a caracteristica fundamental das 

ONG's e seu intimo relacionamento com o trabalho voluntario, com a conscientizac;ao 
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dos indivfduos que delas se aproximam num relacionamento que nao tern nenhum 

carc~ter oficial. Esperar que as ONG's, ou o terceiro setor, assumam as fun96es do 

Estado e, no mfnimo, uma expectativa irreal e falaciosa. E atribuir a sociedade civil um 

papel que ela nao pode desempenhar, pais para tal desempenho a propria sociedade 

civil deu origem ao Estado. 

E inegavel, entretanto, que a aproxima9ao entre ambos existe e tornou-se mais 

intensa com o estabelecimento das parcerias, notadamente com aquelas ONG's que 

tornaram-se OSCIP's, a partir da lei federal 9. 790/99. 

Por fim, ha atualmente no Congresso Nacional diversos projetos de leis que 

tratam de temas afetos as organiza96es do terceiro setor. Tais projetos regulariam 

desde o regime tributario ao qual as ONG's estao submetidas, ate sua fiscaliza9ao por 

parte do poder publico. Possivelmente, a simplifica9ao do regime tributario consolidara 

no futuro a parceria com o setor publico iniciada nos anos noventa. 

2.2. ONG's NO BRASIL. 

Os investimentos no terceiro setor no Brasil estao abaixo do volume media 

encontrado no mundo. Enquanto no mundo em media o setor movimenta cerca de 6% 

do PIB dos pafses, no Brasil a participa9ao do terceiro setor sobre o PIB fica em torno 

de 2,5%. Em alguns pafses desenvolvidos o percentual chega a atingir 8 ou 9% do PIB 

como por exemplo na Belgica, Alemanha e Dinamarca. 0 terceiro setor gera em media 

5% dos postos de trabalho no mundo, apenas metade disso {2,5%) no Brasil. Ainda 

assim o Brasil e o quinto pals em numero de voluntaries e 25% dos brasileiros, em 
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estudo divulgado pelas Na9oes Unidas, declaram que praticam algum tipo de trabalho 

voluntario. 

De acordo com o sitio eletronico da Abong - Associa9ao Brasileira de ONG's - a 

maioria das ONG's brasileiras (48°/o), esta direcionada para a educa9ao, notadamente 

para a educa9ao das popula9oes mais carentes e outros 40% das ONG's do pais estao 

ligadas aos movimentos populares. 

0 horizonte da a9ao das ONG's e predominantemente regional, tendo o estado 

da federa9ao como limite geografico de atua<;ao. Poucas organiza9oes definem suas 

atividades como de ambito restritamente local ou amplamente nacional. 

A grande maioria das ONG's trabalha com voluntaries em seus quadros, cerca 

de sessenta e tres por cento delas conta com grupos voluntaries de trabalho. 

0 publico beneficiario, ou a "clientela" pred0minante das ONG's brasileiras, e a 

popula9ao mais carente do pais conforme afirma CARVALHO (2002, p.107), "as 

organiza9oes nao governamentais, voltam-se para o atendimento de seguimentos 

sociais tais como mulheres, homossexuais, portadores de Aids, deficientes fisicos, 

indios, menores infratores, crian9as carentes, etc." 

Tabela 1. Principais Beneficiaries das Ong's registradas na Abong: 

- ' . :1-:· : %' . - . ~ :. - ~ .. : ~· -. ~;c - - - ~ _, ~ ~ -· -·-·-------..... -- ....... --·~- ..... -· - ... ._ ..... -· ,.. ............ - . . -............... -
Organizac;oes populares/ Movimentos sociais 125 61,88 

Organizac;oes populares/ Movimentos sociais 125 61,88 

Mulheres 100 49,50 

Crianyas e adolescentes 88 43,56 

Populac;ao em geral 64 31,68 

Trabalhadores(as) rurais/ Sindicatos rurais 55 27,23 
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Outras ONGs 54 26,73 

Professores( as) 45 22,28 

Estudantes 39 9,31 

Negros(as) 32 15,84 

Moradores(as) de areas de ocupac;:ao 25 12,38 

Trabalhadores(as) urbanos(as)/ Sindicatos urbanos 21 10,4 

Portadores(as) de HIV 16 7,92 

Povos lndlgenas 12 5,94 

Gays e IE§sbicas 9 4,46 

Portadores(as) de necessidades especiais (flsicas e mentais) 6 2,97 

Terceira idade 6 2,97 

Outros 61 30,2 

NS/NR 3 1,49 

Fonte: Abong, pesquisa perfil das associadas, 2004 1 base 2002 - respostas multiplas. 

Mais adiante, o autor prossegue com a caracterizayao das ONG's brasileiras e 

seu publico alva: "No universe pesquisado, encontramos apenas ONG's que prestam 

serviyos, geralmente para uma clientela variada, ( ... ) Entretanto, quando oferecem 

servi9os, essas organiza96es atendem aqueles que por eles nao podem pagar, 

procurando tambem contemplar, tal como as associa96es, os mais necessitados e 

desprovidos de recursos financeiros." (idem p.1 08) 

Quanta as fontes de financiamento, ha a predominancia de recursos 

internacionais no financiamento das organiza96es que atuam no Brasil. Porem, o 

volume de recursos oriundos do setor privado nacional e principalmente governamental 

tern aumentado significativamente. Acima dessa diversificayao, registra-se o 

crescimento do volume como urn todo para o setor. 

Entre 1999 e 2001, o volume de recursos cresceu 35%, em termos nominais. Em 1999, segundo 
a Abong, o orc;:amento das ONG's chegou a R$ 116,6 milhoes. No ano seguinte o valor passou 
para R$138,6 milh6es. lndividualmente, os orc;:amentos ainda sao modestos. 
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A maior parte das Ong's, ou 22,45% trabalha com gastos anuais entre R$ 1 01 mil e R$300 mil. 
Apenas 16,3% afirmam contar com or9amento superior a um milhao. 

A maioria dos recursos ( ... ) vem do estrangeiro. Do total de Ong's pesquisadas 78,5% afirmaram 
receber recursos de agencias internacionais de coopera9ao. A novidade apor.tada pela pesquisa 
e o crescimento do aporte de verbas dos 6rgaos governamentais nas tres esferas federativas. 
Entre 1993 e 2001, essa fonte de recursos passou de 3,2% a 18,4% do oryamento total das 
Ong·s ... (TACHIZAWA, 2004 p.23) 

0 crescimento acima da media nacional tambem se verifica no numero de 

pessoas empregadas dentro do regime de contratagao da CL T e tambem no numero de 

voluntaries nas ONG's brasileiras. 

Conforme afirma Tachizawa, "No Brasil, entre 1991 e 1995, o mercado de 

trabalho cresceu 20%. No terceiro setor chegou quase a 45%." (idem p.33) 

Cabe lembrar aqui, que a media de participagao mundial do terceiro setor sobre 

o PIB esta acima daquela encontrada no Brasil, espera-se, portanto, que o setor cresga 

ainda mais nos pr6ximos anos. 

2.3. ONG's QUANTO AOS SEUS OBJETIVOS E FOGO. 

A diversidade entre ONG's talvez seja uma das principais caracterlsticas do seu 

segmento. Ha organizagoes dedicadas as mais variadas atividades, com diferentes 

focos de atuagao. 

No Brasil, a defesa das minorias e a educagao de criangas e adolescentes, 

constituem o nicho principal de atuagao da maioria das organizagoes. Como mostra a 

tabela abaixo elaborada com o universo das organizagoes registradas na Abong 

(Associagao Brasileira de ONG's) em 2004. 



Tabela 2. Principais areas tematicas priorizadas pelas organiza96es associadas a 
Abong em 2004. 

(:.-~ :'":~~ ~J);~'J;~~1~Z~~~~~:~.-r~-~-..r •« ~~~-""!"1~ . l it".w-t·· ~?;·~~--··;·;:-~.-.. ~.- ::~-; 
--<~~~ ~'<\ ·' ~ -~!P:~ ~~h ~.-:.~~ 

Educac;ao 95 47,03 

Organizac;ao popular/ Participac;ao popular 82 40,59 

Justic;a e promoc;ao de direitos 60 29,70 

Fortalecimento de outras ONG's/ Movimentos populares 54 26,73 

Relac;ao de genera e discriminac;ao sexual 53 26,24 

Trabalho e renda 47 23,27 

Saude 45 22,28 

Meio ambiente 41 20,30 

Arte e cu ltu ra 27 13,37 

Comunicac;ao 27 13,37 

Agricultura 25 12,38 

DST/AIDS 23 11 ,39 

Questoes urbanas 20 9,90 

Seguranc;a alimentar 20 9,90 

Assistencia social 18 8,91 

Questoes agrarias 14 6,93 

Desenvolvimento da economia regional 14 6,93 

Discriminac;ao racial 11 5,45 

Orc;amento publico 9 4,46 

Seguranc;a publica 7 3,47 

Relac;oes de consume 6 2,97 

Comercio 5 2,48 

Outras 41 20,30 

NS/NR 3 1,49 

Fonte: Abong, pesquisa perfil das associadas, 2004 1 base 2002 - respostas multiplas. 

12 

Oeste modo, e possivel afirmar que os movimentos sociais e a popula9ao 

carente, especialmente mulheres, crian9as e adolescentes, sao os principais 

beneficiaries das atividades desenvolvidas pelas ONG's no Brasil. 

Por ultimo, e possivel estabelecer uma infinidade de classifiCa96es para tentar 

qualificar as atividades do setor. Neste trabalho, porem, adota-se como padrao a 
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classificac;ao internacional definida pela ONU que difere da adotada no levantamento da 

Abong em alguns aspectos. 

2.3.1. Classificac;ao internacional (ONU). 

Existe uma classificac;ao internacional para as organizac;oes do terceiro setor 

elaborada pela Organizac;ao das Nac;oes Unidas. Obvio que e possfvel classificar-se 

de outras maneiras as entidades do setor. Opta-se, por razoes de padronizac;ao, seguir 

essa classificac;ao internacional. 

A Classificac;:ao lnternacional das Organizac;:oes Nao-Lucrativas- ICNPO organiza as atividades 
do terceiro setor numa estrutura basica de 12 grupos subdivididos em 30 sub-grupos. 0 Mapa do 
Terceiro Setor, adotando esse sistema de classificac;:ao, adota como atividade principal da 
organizac;:ao aquela que consome o maior valor de recursos financeiros e de trabalho; se nao for 
possfvel a selec;:ao por esse criterio, aquela que apresenta o maior produto ou da maior 
visibilidade para a organizac;:ao; se nao for possfvel a utilizac;:ao do segundo criterio, a que utiliza o 
maior numero de pessoas para sua execuc;:ao. (sftio eletronico do projeto Mapa do Terceiro Setor 
-CETS/FGV) 

Abaixo, reproduz-se integralmente a classificac;ao internacional da ONU 

encontrada no referido sftio eletronico: 

Quadro 1. Classificac;ao da Atividade Principal das Organizac;oes. 

CUL TURA E RECREACAO 
01. Cultura e Arte 
02. Esportes 
03. Outras em Recreac;ao e Clubes Sociais 
EDUCACAO E PESQUISA 
04. Educac;ao lnfantil, Fundamental e Media 
05. Educac;ao Superior 
06. Outras Ac;oes em Educac;ao 
07. Pesquisa 
SAUDE 
08. Hospitais e Clfnicas de Reabilitac;ao 
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17. Desenvolvimento Social, Economico e Comunitario 
18. Moradia 
19. Emprego, Treinamento e Gera<;ao de Renda 
SERVICOS LEGAlS, DEFESA DE DIREITOS CIVIS E ORGANIZACOES POLiTICAS 
20. Defesa dos Direitos Humanos, Civis e Organiza<;6es Civicas 
21. Servi<;os Legais 
22. Organizas;oes Politicas , _ 
INTERMEDIARIAS FILANTROPICAS E DE PROMOCAO DO VOLUNTARIADO 
23. Funda<;oes Financiadoras 
24. Organiza<;6es lntermediarias e de Promo<;ao do Voluntariado 
ATIVIDADES INTERNACIONAIS 
25. Atividades lnternacionais 
RELIGIAO 
26. Associa<;oes e Congrega<;6es Religiosas 
ORGANIZACOES PROFISSIONAIS, DE CLASSES E SINDICATOS 
27. Organiza<;6es Empresariais e Patronais 
28. Associa<;6es Profissionais 
29. Organiza<;oes Sindicais 
OUTRAS AREAS DE ATUACAO 
30. Outros Sub-Grupos de Atua<;ao 

2.3.2. ONG's ambientalistas. 

As ONG's ambientalistas brasileiras surgiram, em sua maioria, da vontade e 

determina<;ao de grupos de individuos que, diante da inoperancia estatal face ao 

avan<;o predat6rio das empresas sobre as riquezas naturais do pais, decidiram 

organizar-se em associa<;6es - inicialmente clandestinas, mais tarde aceitas pela 

sociedade civil como representantes legitimos de interesses coletivos de preserva<;ao 
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ambiental - , para monitorar, denunciar e combater a degrada9ao e destrui9ao dos 

ecossistemas. 

A grande maioria delas surge na regiao Sudeste do pais, notadamente nas areas 

mais pr6ximas aos centres urbanos, com especial relevancia para aqueles onde ha 

p61os universitarios. 

E interessante notar que ate o final dos anos setenta, o numero de ONG's 

ambientalistas era reduzido, conforme indica a tabela abaixo: 

Tabela 3. ONG's ambientalistas, que informaram sua data de fundavao, registradas no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente por regiao: 

Nordeste 1 12 41 
Centro Oeste 0 9 8 17 34 
Sui 1 3 8 11 13 36 
Sudeste 1 3 16 36 36 92 
TOTAL 2 8 47 85 85 227 

(*) ate 2006. 
Fonte: Conama, CNEA- 2006. 

Tudo leva a crer que as mudan9as institucionais ocorridas com o final da ditadura 

militar, em conjunto com a intensificavao da exploravao economica de areas naturais e 

a tomada de consciencia de alguns membros da sociedade civil, dentre os quais, 

destacadamente, os centres de produvao de conhecimento universitario cientifico, 

trabalhadores extrativistas e setores ligados aos organismos internacionais; justificam o 

aumento do numero de ONG's ambientalistas no pais, a partir da decada de 1980. 

Esse incremento no numero de organiza96es tornou-se ainda mais evidente na 

decada seguinte quando o pais foi escolhido para sediar a Conferencia das Na96es 
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Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A conferencia ficou conhecida como 

EC0/92 e aprovou importantes acordos internacionais nas areas de biodiversidade e de 

mudangas climaticas, apontando possfveis caminhos para a conservagao do planeta. A 

EC0/92 foi talvez a maior reuniao de chefes de Estado da hist6ria da humanidade. 

Governantes de quase todos os pafses, de todos os continentes, encontraram-se para 

discutir o maior dos desafios de interesse global: como reverter o atual processo de 

degradagao ambiental - incluindo perda de florestas e redugao da biodiversidade - e de 

mudangas climaticas globais, garantindo, ao mesmo tempo, um desenvolvimento que 

resultasse na melhoria da qualidade de vida das populag6es mais carentes do planeta. 

Neste momenta, as ONG's ambientalistas alcangam projegao sem precedentes 

na hist6ria do pals e passam a protagonizar agoes de conservagao com amplo respaldo 

da sociedade civil, do proprio Estado e mesmo de alguns segmentos do setor privado, 

que comegam a identificar nas ONG's parceiros para o desenvolvimento de ag6es de 

conservagao ambiental. Anos mais tarde, mesmo sem a adesao dos EUA e Japao, 

aferrados a 16gica do capital e do lucro, o protocolo de Kyoto, resultado de 

entendimentos internacionais em 1997, entrou finalmente em vigor em 2005. Seu exito 

ainda e duvidoso, mas e inegavel o valor e o papel importante das ONG's 

ambientalistas nesse processo. 

Atualmente, de acordo com o CNEA (Cadastre Nacional de Entidades 

Ambientalistas), quarenta e dois por cento das entidades num total de 437 cadastradas 
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encontram-se no sudeste do pais, vinte e dois por cento no Nordeste, dezenove por 

cento no Sui, seis por cento na regiao Norte e onze por cento na regiao Centro-Oeste. 

Grafico 1. Distribui9ao das Ong's Ambientalistas no CO NAMA - 2006. 

Distribuic;Ao das ONG's Ambientalistas Cadastradas no CONAMA- 2006. 
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No Brasil do seculo XXI, sao centenas de projetos de conserva<;ao que ainda 

podem contribuir decisivamente para a conserva<;ao do planeta. 

Ha, no Brasil, ONG's atuantes que preservam a vida selvagem, lutam pela 

conserva9ao do meio ambiente por meio de praticas sustentaveis ou da elimina<;ao da 

a<;ao do homem, para garantir a· pura conserva<;ao de areas em virtude da situa<;ao 

critica que se encontram. 

Ha projetos de prote<;ao a fauna amea9ada: peixe-boi, golfinhos, botos, baleias, 

lobos, on<;as, papagaios, araras, jacares, micos, peixes ... a lista e longa e inclui animais 

desconhecidos do grande publico. 

Ha projetos de preserva<;ao e conserva<;ao de ecossistemas marinhos e 

terrestres: Pantanal, Cerrado, Amazonia, Mata Atlantica, Recites Costeiros. 
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Ha projetos de desenvolvimento sustentavel e utiliza9ao racional de recursos 

naturais e tambem de destina9ao de residuos s61idos: reciclagem do lixo, papeis, 

metais, produ9ao sustentavel de bens para consumo em reservas extrativistas etc. 

Varios desses projetos sao tocados em parceria com o Estado, que antes 

obrigara as ONG's a clandestinidade, mas que, renovado e redemocratizado, agora, 

reconhece-lhes sua legitimidade e importancia. Outros muitos projetos sao elaborados 

em parceria com empresas privadas. Essas, movidas por prop6sitos calcados em sua 

16gica propria, veem, de modo geral, na associa9ao com as causas ambientais uma 

possibilidade de ganhos relativos a sua imagem associada pelos consumidores aos 

seus produtos; ou mesmo, ainda que em menor numero, existem aquelas movidas por 

adesao etica, expressa em a96es de relevancia na area ambiental. 

Analisa-se a seguir as inter-rela96es entre a triade ONG's, Estados e setor 

privado. lndagar-se-a tambem se e legitima a pretensao de considerar-se urn terceiro 

setor em pe de igualdade com Estado e o setor privado da economia. 

2.4. 0 TERCEIRO SETOR, 0 ESTADO E 0 SETOR PRIVADO. 

0 assim chamado terceiro setor se diferencia do Estado e do setor privado da 

economia por sua 16gica e caracteristicas inerentes. 0 terceiro setor e o setor que 

abriga as iniciativas dos cidadaos, com base no trabalho e envolvimento voluntarios. E 

o trabalho voluntario a principal caracteristica definidora do chamado terceiro setor. A 

16gica do terceiro setor difere da 16gica de funcionamento do mercado justamente pelo 

trabalho voluntario, militante, que mesmo quando assalariado, aceita receber salarios 

abaixo dos praticados pelo mercado, pois se envolve com a causa da organiza9ao. 
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Diferentemente do trabalhador assalariado das empresas privadas, o trabalhador do 

terceiro setor- que tambem e urn trabalhador livre -, nao disputa com patroes, s6cios e 

proprietaries a apropriac;ao dos excedentes gerados na atividade, isto ocorre porque 

nao ha distribuic;ao dos mesmos, pois o superavit no terceiro setor e reinvestido na 

atividade fim da entidade. 

E importante notar que apenas a nao distribuic;ao dos lucros ou superavits nao e 

condic;ao suficiente para definir o terceiro setor. 0 que o distingue e sua 16gica de 

funcionamento. Tal 16gica, necessariamente, passa pelo trabalho voluntario. 

No setor privado prevalece a 16gica e a racionalidade do capital, que tern como 

objetivo o lucro e a acumulac;ao. A reproduc;ao ampliada do capital ocorre pela 

apropriac;ao de trabalho nao pago e os excedentes sao disputados centavo a centavo 

entre empresas, patroes e empregados. 

Por sua vez, o Estado des~nvolve atividades essencialmente de carater publico. 

A administrac;ao, direta e indireta, por meio da atuac;ao de 6rgaos, departamentos, 

autarquias, fundac;oes, empresas publicas e de economia mista, busca atender as 

necessidades da coletividade, prestando os servic;os e assistencia a ela necessaries. 

As entidades do terceiro setor podem ter finalidade publica, mas tambem 

poderao atender a interesses privados de grupos sociais. Assim e a atuac;ao dos 

sindicatos, associac;oes de classe, federac;oes, entidades religiosas etc. Tais 

organizac;oes atendem a grupos especificos, ngo atendem a todo e qualquer cidadao, 

por isso nao podem ser definidas como publicos. Desse modo, a finalidade publica, nao 

deve ser vista como a principal caracteristica do setor, ou melhor, nao se define o 
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terceiro setor atribuindo-lhe a iniciativa particular com finalidade publica. Esta ultima 

pode ou nao ocorrer. 

0 Estado, por sua vez, tern em sua natureza a finalidade publica e a obrigac;:ao 

de regular as atividades desenvolvidas em seu territ6rio, visando o desenvolvimento, o 

bern estar da populac;:ao e o provimento dos meios e servic;:os necessarios a 

coletividade. 0 terceiro setor constitui-se no setor da pressao politica e social, no setor 

que abriga as lutas por transformac;:ao social, as lutas por conservac;:ao, e enfim, o setor 

das ac;:oes independentes de cidadaos e cidadas organizados. 

Claramente, terceiro setor e Estado possuem naturezas distintas. ~sto posto, 

torna-se insustentavel a tese neo-liberal de transfen3ncia das atividades inerentes ao 

Estado para a sociedade civil. Esta ultima, alias, pela ordem hist6rica das coisas, foi 

"quem" instituiu o proprio Estado e aceitou o pacto de pagar impastos para em troca 

receber servic;:os de natureza coletiva. 0 provimento desses servic;:os e, portanto, 

obrigac;:ao do Estado, nao podendo ser transferido ao voluntarismo do terceiro setor, 

pelo menos na ordem vigente. 

lsso nao quer dizer em absoluto que cada urn desses setores deva isolar-se em 

si mesmo. Pelo contrario, por possufrem naturezas e 16gicas de funcionamento distintas 

sao complementares e, nesse sentido, a integrac;:ao e as parcerias devem ser 

ampliadas. 

A ampliac;:ao das areas de converg€mcia nao implica no apagamento das diferenc;:as entre os 
setores. Pelo contrario, por serem diferentes e que podem canalizar recursos e competencias 
especificas e complementares. 

Valorizar a co-responsabilidade dos cidadaos nao significa tampouco eximir o Governo de suas 
responsabilidades. Significa, isto sim, reconhecer que a parceria com a sociedade e que permite 
ampliar a mobilizac;:ao de recursos para iniciativas de interesse publico. No mundo 



21 

contemporaneo, a democracia como exercicio quotidiano nao e mais possfvel sem a presenc;a e 
ac;ao fiscalizadora dos cidadaos. 0 papel de uma sociedade informada e atuante nao e o de 
esperar tudo do Estado. Cuidar junto aparece, cada vez mais, como alternativa eficiente e 
democratica. (RITS, sitio eletr6nico da redeem 07/06/2006) 

As questoes relativas a integragao e atuagao conjunta entre Estado, terceiro 

setor e empresas, atualmente nao se esgotam no ambito nacional. Obviamente a 

globalizagao e os problemas ambientais dizem respeito ao mundo todo, exigindo 

intensa cooperagao internacional. Nesse sentido, o terceiro setor pela agilidade, 

informalidade e natureza de trabalho desenvolvido atraves de redes de cooperagao, 

desempenha e desempenhara papel fundamental. 

Na ultima decada, os principais problemas que afetam a comunidade internacional - destruic;ao 
do meio ambiente, explosao populacional, narcotrafico, proliferac;ao de doenc;as, instabilidade dos 
mercados financeiros, aumento da pobreza e desemprego - passaram a ser percebidos como 
quest6es globais. Ou seja, vao alem das fronteiras e excedem os recursos de que disp6em os 
Estados nacionais. Pela primeira vez organizac;6es de cidadaos desempenham papel decisivo na 
definic;ao de uma nova agenda internacional na qual democracia e direitos humanos, respeito ao 
meio ambiente, igualdade de genero, luta contra a pobreza e a exclusao social, passam a ser 
reconhecidos como quest6es do interesse de toda a humanidade. 
Este novo padrao de relacionamento entre Sociedade Civil, Estado e Mercado esta sendo 
testado, em experiencias inovadoras, de mobilizac;ao de atores publicos e privados para o 
enfrentamento de quest6es definidas consensualmente como de inequivoco interesse publico. 
(idem) 

A integragao dos tres setores acima definidos em fungao de suas respectivas 16gicas 

de funcionamento, poe abaixo as teorias que preconizam a igualdade e o equilibria de 

forgas entre eles. Ora, "equiHbrio de forgas" somente faz sentido para manter a 

estabilidade entre p61os antagonicos. 0 antagonismo, ao que tudo indica, jaz no seculo 

que se encerrou. Como bern observa Augusto de Franco: "s6 teria sentido essa 

expressao se estivessemos falando da interagao de sujeitos em conflito" e conclui mais 

adiante: "0 que e necessaria alcangar nao e um 'equilfbrio de forgas' mas uma sinergia 

entre iniciativas provenientes desses tres setores. Por que? Porque nenhum deles, 
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isoladamente, e suficiente para promover o desenvolvimento desse sistema complexo e 

estavel, que so pode se desenvolver quando afastado do estado de equilibrio, chamado 

de sociedade humana". (FRANCO, 2003, p.55) 

Nesse sentido, talvez o principal desafio das organiza<;oes do terceiro setor do Brasil 

na proxima decada, seja estabelecer com Estado, parcerias cada vez mais solidas e 

paralelamente buscar o aprimoramento da legisla<;ao pertinente ao setor que somente 

tornar-se-a totalmente viavel e auto-sustentado, quando receber tratamento que 

respeite sua logica propria de funcionamento, logica que como se viu nao e a mesma 

do mercado nem busca substituir o Estado. 

2.5. ASPECTOS LEGAlS PARA GESTAO DE ONG's. 

A legisla<;ao brasileira preve que as organiza<;oes sem fins lucrativos podem 

constituir-se em funda<;oes, publicas ou privadas, associa<;oes, alem de cooperativas ou 

cooperativas sociais. Uma vez constituidas sob uma dessas formas as entidades, 

observada a lei vigente, poderao requerer aos orgaos publicos competentes alguns 

titulos e certificados que permitirao as qualificadas usufruirem alguns beneficios fiscais. 

Tal qualifica<;ao podera ser de utilidade publica, de fins filantropicos, de assistencia 

social, de organiza<;ao da sociedade civil de interesse publico ou ainda de organiza<;ao 

social. 

0 requerimento para obten<;ao de quaisquer dos titulos mencionados acima 

devera ser encaminhado aos orgaos competentes. Nesta monografia detalha-se os 
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passos para a obten9ao do titulo de OSCIP, por ser este o que mais se coaduna com a 

realidade das ONG's ambientalistas. 

Cabe lembrar que o termo 'ONG' e o termo 'organiza9ao da sociedade civil', que 

sao de uso geral e passaram a ser utilizados como sinonimos de entidades que atuam 

no terceiro setor, nao possuem defini9ao legal. Nao podem, portanto, ser confundidos 

com as formas de constitui9ao e qualifica9ao previstas em lei das organiza96es sem 

fins lucrativos. 

Detalha-se a seguir as principais exigencias legais para a constitui9ao de uma 

organiza9ao da sociedade civil sem fins lucrativos e os aspectos da legislagao tributaria 

brasileira que possuem reflexos sobre sua gestao financeira. 

2.5.1. Aspectos Tributarios. 

Uma vez legalmente constitulda a ONG podera iniciar suas atividades. Os 

passos para a legaliza9ao da organiza9ao, tais como: a elabora9ao de Estatuto, o 

registro no cart6rio, a obten9ao de CNPJ e tambem a inscri9ao estadual quando houver 

comercio de mercadorias, nao serao objetos detalhados neste trabalho, pois podem ser 

facilmente encontrados em publica96es e manuais oficiais. Mais adiante, entretanto, ao 

tratar-se da qualifica9ao como OSCIP (Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico), e suas conseqOencias para a gestao financeira comparar-se-a esse tipo de 

organiza9ao sem fins lucrativos com as ONG's nao qualificadas como OSCIP, inclusive 

nas diferen9as relativas a sua constitui9ao e legaliza9ao. 
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Como todas as empresas legalmente constituldas, as ONG's ambientalistas 

estao sujeitas as leis trabalhistas brasileiras, a legislac;ao tributaria nacional e ainda a 

legislac;ao especlfica do terceiro setor, especialmente as OSCIP's. 0 gestor financeiro, 

portanto, devera prever na destinac;ao dos recursos, os montantes suficientes para o 

recolhimento de todos os encargos e impastos aos quais a organizac;ao esta submetida. 

Sera importante prever-se nos orc;amentos e propostas encaminhadas aos 

financiadores todos esses encargos. 

A Legislac;ao previdenciaria aplicada as organizac;oes sem fins lucrativos e a 

mesma destinada as empresas em geral, com fins lucrativos. Assim, as ONG's devem 

efetuar os registros de seus empregados contratados sob regime da Consolidac;ao das 

Leis do Trabalho - CL T e cumprir todas as obrigac;oes expressas nas leis trabalhistas e 

tributarias vigentes no pals. 

Para a entidade admitir empregados com vinculo de emprego e necessaria o registro do "livro" ou 
fichas de empregado no 6rgao local (DRT) do Ministerio do Trabalho. 0 livro ou ficha contera a 
fotografia e dados pessoais do empregado ... e registrara no futuro, os principais eventos 
relacionados ao vinculo de emprego, como ferias, promoc;6es, licenc;as, pagamentos de 
contribuic;Oes sindicais, aumentos de salarios, termino do vinculo e alterac;6es do contrato de 
trabalho. (SZASI, 2000, p 80) 

As organizac;oes devem recolher ao INSS os valores referentes a soma da 

contribuic;ao patronal e do empregado, sendo esta ultima descontada dos salarios dos 

mesmos. Para uma visao geral do valor das aHquotas do INSS em dezembro de 2005, 

ver o Anexo I. 

Alem do INSS, tambem incidem sabre a folha de pagamentos da organizac;ao o 

PIS e o FGTS. 0 PIS (Programa lntegrac;ao Social) e calculado sabre o total da folha e 

o FGTS (Fundo de Garantia Tempo de Servic;o) corresponde a 8,5% sabre a folha de 

sa Iarios dos empregados sob o regime da CL T e deve ser descontado na fonte 
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pagadora (ver Anexo 1). Todos estes encargos deverao ser previstos em orc;:amento, 

pais o seu recolhimento e obrigat6rio e fundamental para obtenc;:ao de certidoes de 

idoneidade ou negativas de debitos, solicitadas para a assinatura de convenios e 

doac;:oes recebidas de financiadores. 

As ONG's normalmente contam tambem com outros tipos de colaboradores e 

regimes de trabalho. Alem dos trabalhadores registrados sob o regime da CL T, as 

ONG's podem admitir em seus quadros voluntaries, estagiarios, trabalhadores 

temporaries e autonomos. 

0 trabalho nao-remunerado e exercido pelos voluntaries e foi caracterizado pela lei 9.608/98 .... 
para ser enquadrado no conceito dessa lei, o servi90 deve ter as seguintes caracterfsticas: ser 
voluntario, ou seja, nao pode ser impasto ou exigido como contrapartida de algum beneficia 
concedido pela entidade ao prestador de servi9o ou sua familia; ser gratuito; ser prestado par um 
individuo isoladamente e nao par uma organiza9ao da qual o individuo fa9a parte e portanto seja 
por ela compelido a presta-lo; ser prestado para entidade governamental ou privada, que devem 
ter fim nao-lucrativo e voltado a objetivos publicos .... Constitui tambem requisite legal que o 
servi90 voluntario esteja previsto em contrato escrito (termo de adesao), em que devem constar a 
... identificayao do prestador e tomador do servi9o, a natureza do servi9o, e as condi96es para 
seu exercfcio ... (SZASI, 2000, p. 77) 

Os voluntaries, ap6s assinarem o termo de voluntariado (adesao), poderao 

receber, eventualmente, alguma ajuda de custo para o desempenho de suas atividades 

a titulo de ressarcimento de despesas, desde que estas sejam expressamente 

autorizadas pela ONG e comprovadamente realizadas no desempenho das atividades 

voluntarias. Essa ajuda, no entanto, nao podera ser sistematica com data fixa todo mes, 

nem guardar urn valor fixo mensal, sob pena de caracterizar-se em vinculo 

empregaticio formal. 

Os valores para o custeio de atividades voluntarias devem estar previstos nos 

orc;:amentos, geralmente em rubricas como despesas de campo ou de operac;:ao, por 

exemplo, jamais incluidas em salaries ou pessoal. Nao e possivel, portanto, a 
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coexistencia de urn mesmo indivlduo e uma determinada entidade com regimes de 

trabalho voluntario e com vinculo empregatfcio. Lembramos que a lei e a jurisprudencia 

nao concedem nenhum tratamento privilegiado ao empregador pelo simples fato de se 

tratar de entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades com fim publico. 

Os trabalhadores temporaries sao aqueles contratados por urn perlodo igual ou 

inferior a tres meses, para atender necessidades transit6rias de mao-de-obra, como a 

cobertura de ferias e licen<;as de funcionarios ou necessidades sazonais de aumento de 

quadro de pessoal. Esse regime de contrata<;ao foi regulamentado pelo Decreto 73.481 

de 1974 e foi autorizado pela lei 6.019 do mesmo ano. Quanto aos encargos, sao 

reduzidos em virtude da natureza temporaria do servi<;o. E importante notar que o 

vinculo de trabalho no regime de contrata<;ao temporaria e estabelecido numa rela<;ao 

que envolve tres partes, quais sejam, a ONG tomadora do servi<;o, uma empresa 

fornecedora de mao-de-obra e o trabalhador temporario. Esse ultimo mantera vinculo 

somente com a empresa fornecedora de mao-de-obra que mantera contrato com a 

ONG tomadora. 

Os estagiarios podem receber uma bolsa auxflio mensa! ou nao. Estao 

amparados por lei e tambem devem assinar urn termo de estagio. 0 contrato existira 

entre a ONG e a institui<;ao de ensino on de o estagiario estiver matriculado ( ou uma 

institui<;ao que o represente) devendo ser assinado urn convenio entre as tres partes. 

Sobre a bolsa de estagio nao incidem encargos, porem estagiarios e voluntaries 

obrigatoriamente devem contar com urn seguro de vida e acidentes para que exer<;am 

suas tarefas. 
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Por tim, o regime de trabaiho autonomo, onde os pagamentos sao feitos atraves 

de RPA (Recibo de Pagamento Autonomo) emitida pelo prestador, nao estabelece 

vinculo empregaticio entre ONG e trabalhador. Nao pode ser continuo, e alongar-se por 

mais de tres meses consecutivos. Sobre o valor bruto dos pagamentos efetuados ao 

autonomo, a organizac;ao devera recolher 20% ao INSS (patronal), alem de reter 

valores destinados ao ISS, PIS, IRe ao proprio INSS (parte do empregado). No Anexo 

II ha uma simulac;ao dos encargos e valores das obrigac;oes incorridas para o 

pagamento de urn prestador de servic;os autonomo numa hipotetica ONG. 

Como se observa, os aspectos previdenciarios da legislac;ao brasileira, tern 

grandes implicac;oes para a gestao financeira de recursos das ONG's a medida em que 

geram impactos diretos sobre os seus orc;amentos e na disponibilidade de fundos para 

a execuc;ao de suas atividades. Nao raro, muitas ONG's simplesmente esquecem de 

prever tais recolhimentos e posteriormente passam por constrangimentos legais. 

Alem dos encargos expostos acima, uma outra falha recorrente nas ONG's 

ambientalistas e a nao provisao das verbas de rescisao dos funcionarios. E comum 

encontrar ONG's cujo passivo rescis6rio, criado ao Iongo de anos de atividade, 

inviabilizaria a instituic;ao caso fosse realizado. No Anexo Ill foi incluido urn calculo 

ilustrativo de urn colaborador que trabalhou por tres anos numa ONG hipotetica e que 

seria demitido no mes corrente ap6s completar os tres anos de trabalho. Da simples 

observac;ao dos valores apresentados no quadro, pode-se perceber a importancia do 

tema para as organizac;oes do terceiro setor. 

Obviamente que a instituic;ao podera, observando a media da rotatividade de 

seus colaboradores, estabelecer urn fundo para provisao que nao atinja 
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necessariamente os 100% do valor que deveria ser pago caso encerasse suas 

atividades. 0 valor, porem, devera ser suficiente para cobrir os gastos com rescisoes 

para o perlodo de urn ano, com alguma margem de seguran<;a caso a rotatividade 

media venha a aumentar por este ou aquele motivo fortuito. 

2.5.2. lsen<;6es e imunidades. 

A imunidade tributaria representa a exclusao da competencia da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios para instituir tributos relatives a 

determinados atos, fatos e pessoas, previstos na Constitui<;ao Federal. Tal exclusao 

consiste na limita<;ao constitucional ao poder estatal de tributar, resultando na 

impossibilidade de se criar impostos, delimitando o campo tributario. Assim, por 

entender relevantes a sociedade as atividades desenvolvidas por determinadas 

entidades, o legislador constituinte as exclui do alcance da competencia outorgada as 

pessoas politicas de estabelecer impostos incidentes sobre seu patrimonio, renda ou 

servi<;os. 

As institui<;oes filantr6picas, educativas e de assistencia social, sem fins 

lucrativos, contam com essa garantia constitucional de imunidade a incidencia do 

lmposto de Renda e varios outros tributos federais, estaduais e municipais. Porem a 

filantropia e assistencia social nao sao o principal fim das ONG's ambientalistas. 

Embora algumas delas, por exercerem atividades educacionais gratuitas, ten ham obtido 

o certificado de entidade filantr6pica (CEFF) junto ao Conselho Nacional de Assistencia 
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Social (CNAS), prevalece entre as organizac;oes nao governamentais ambientalistas a 

condic;ao de nao obtenc;ao do certificado de filantropia junto ao CNAS. 

Com maior freqOencia, sao encontradas ONG's ambientalistas portadoras do 

titulo de utilidade publica tanto na esfera federal, como na estadual e municipal. Nesta 

ultima, com maior freqOencia. Quando detentoras de tftulos de utilidade publica, 

necessariamente outorgados por lei, as entidades nao estarao imunes, mas sim isentas 

dos tributos cobrados pelo poder que as titulou. Oeste modo, as entidades de utilidade 

publica municipal nao recolherao aos cofres da Prefeitura Municipal ISS (lmposto sobre 

Servic;os), IPTU (lmposto Predial Territorial Urbano), ITBI (lmposto de Transmissao de 

Bens lm6veis por ato Inter Vivos) e taxas referentes a licenc;a de funcionamento. Por 

sua vez, as ONG's de utilidade publica estadual estarao isentas do ICMS, IPVA e 

ITCMD. 

Em princfpio, portanto, as ONG's voltadas a preservac;ao ambiental, contam 

apenas com a isenc;ao do lmposto de Renda e CSLL (Contribuic;ao Social sobre o Lucro 

Uquido), ficando os demais tributos federais sujeitos a uma legislac;ao muitas vezes 

confusa e controversa. 

lsenc;:ao pode ser definida como a dispensa do pagamento do tributo devido em razao de 
expressa disposic;:ao da lei... A isenc;:ao do imposto de renda nao tem fundamento constitucional, 
ela e concedida por lei federal e ,portanto, tem natureza mais precaria ante a crescente demanda 
arrecadat6ria do poder publico... os requisitos para o gozo da isenc;:ao sao rigorosamente os 
mesmo previstos para as entidades imunes, o que tem contribuido para gerar confusao no setor 
quanto a origem do direito de nao pagar imposto de renda. (SZAZI, 2000, p. 38) 
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Assim, isen<;oes, ao contrario de imunidades, ocorrem quando o Estado, 

podendo tributar, resolve por bern nao faze-lo. Esse fato constitui-se num incentivo a 

determinado tipo de pessoa ffsica, ou atividade desenvolvida por pessoa juridica. No 

caso das organiza<;oes do Terceiro Setor, que prestam servi<;os a toda sociedade -

servi<;os esses que por sua natureza sao de obriga<;ao do Estado -, podem ocorrer 

isen<;oes tributarias. 

0 C6digo Tributario Nacional determina tres requisitos para que a entidade fa<;a 

jus a isen<;ao tributaria relativa as suas rendas, patrimonio e servi<;os relacionados as 

atividades essenciais das organiza<;oes do Terceiro Setor: 

• Nao distribuir qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a 
qualquer titulo. 

• Aplicar integralmente, no pais, os seus recursos na manuten<;ao dos seus 
objetivos institucionais. 

• Manter escritura<;ao de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar a sua exatidao. 

Atualmente, as entidades de interesse social, sem fins lucrativos, cujo 

atendimento dirige-se a fins publicos e sociais podem receber a chamada Declara<;ao 

de Utilidade Publica Federal (DUP) e/ou obter a qualifica<;ao de OSCIP. Com isso, as 

doa<;oes recebidas sao deduzidas do imposto de renda das empresas doadoras, o que 

estimula esse tipo de apoio do setor privado. 

Uma das vit6rias a partir da lei 9. 790/99 foi o formal e claro reconhecimento, que 

a remunera<;ao de dirigentes nao se confunde com distribui<;ao de lucros. Finalidade 

nao lucrativa nao e caridade e nem voluntariado. Esse conceito foi fortalecido pelo 

artigo 37 da Medida Provis6ria n° 66 de 2002 (MP/66). 
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Alem do lmposto de Renda, existem outros tributos federais de cujo recolhimento 

as ONG's podem estar isentas. A Contribuic;ao Social Sobre o Lucro Uquido (CSLL), 

incide sobre as pessoas jurfdicas que tenham por finalidade em suas atividades 

mercantis a obtenc;ao de lucro. Novamente, as ONG's ambientalistas contam com a 

isenc;ao, especialmente porque o lucro nao constitui sua finalidade. A dispensa do 

pagamento e assegurada pelo artigo 15 da Lei 9.532/97. 

A legislac;ao do imposto sobre a propriedade rural de im6veis rurais (ITR), preve 

a isenc;ao para as ONG's ambientalistas em rarfssimos casos. E preciso comprovar 

que a propriedade rural em questao e utilizada em seus objetivos sociais. E 

sobejamente conhecida a situac;ao controversa sobre a propriedade da terra no Brasil. 

Assim, torna-se recomendavel o pagamento desse tributo pelas ONG's ambientalistas 

que porventura venham a possuir terras, como forma de evitar contestac;oes que 

possam eventualmente por em risco a legitimidade de sua propriedade. Portanto, 

salvo uma decisao judicial, bern fundamentada, nao ha isenc;ao incontestavel do ITR 

para ONG's ambientalistas. 

A isenc;ao do INSS, contribuic;ao previdenciaria que incide sobre o total das 

remunerac;oes pagas ou creditadas a qualquer tftulo no decorrer do mes, aos 

segurados empregados, empresarios, trabalhadores avulsos e autonomos; somente 

sera garantida aquelas organizac;oes que sejam reconhecidas como de utilidade 

publica federal e estadual, possuam o Registro e o Certificado do CNAS e prestem 

assistencia social e beneficente a pessoas carentes. Novamente, portanto, salvo 

casos excepcionais, a isenc;ao nao sera a regra para o grupo de ONG's 

ambientalistas. 
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A legislac;ao preve a isenc;ao da Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) para entidades sem fins lucrativos que tenham em seus objetivos a 

atividade cientffica e educacional, portanto, as ONG's ambientalistas que atenderem a 

estes requisitos sao isentas do recolhimento respectivo. 

A contribuic;ao para o Programa de lntegrac;ao Social (PIS), incide 

obrigatoriamente sabre a folha de pagamentos das ONG's ambientalistas, nao 

havendo casas de isenc;ao no setor, entretanto, a aliquota e reduzida e especial, 

incidindo em 1% sabre o valor da folha de salarios.. Finalmente, ainda na esfera 

federal, nao ha isenc;ao, a priori, para os seguintes impastos ou contribuic;6es: 

Contribuic;ao Provis6ria sabre Movimentac;ao Financeira (CPMF); Impasto de Produtos 

lndustrializados (IPI) - as aliquotas do IPI sao variaveis, podem, portanto, em alguns 

casas ser iguais a zero -, Impasto de lmportac;ao e Exportac;ao - exceto na importac;ao 

de equipamentos cientificos, mas ha necessidade de requerer a Receita Federal a 

isenc;ao especifica para aquela importac;ao -, Impastos de operac;oes de Credito e 

sabre Operac;oes Financeiras (IOF). 

No ambito do poder publico estadual, as isenc;oes ou imunidades sao menos 

amplas, no entanto, a ONG que comercializa mercadorias, sera isenta, em alguns 

estados brasileiros, caso nao tenha finalidade lucrativa e os ganhos com a atividade 

comercial sejam aplicados em sua totalidade na atividade tim; o valor das vendas das 

mercadorias em especie nao seja superior ao teto limite estabelecido para a isenc;ao 

de microempresas; ou ainda, se a isenc;ao for reconhecida pela Secretaria da 

Fazenda a pedido da ONG. 
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A !egislagao sobre o lmposto sobre a propriedade de Vefculos Automotores 

(IPVA) varia de estado para estado. Em alguns deles, como Minas Gerais, Sao Paulo 

e Rio de Janeiro, as ONG's podem ser isentas a tributagao. 0 mesmo se aplica ao 

lmposto de Transmissao Causa Mortise Doagao (ITCMD). 

Na esfera Municipal, se a organizagao for reconhecida por lei como de Utilidade 

Publica Municipal, sera automaticamente isenta do recolhimento de todos os tributes 

municipais. Caso nao possLJa _esse reconhecimento, devera consultar a legislagao 

pertinente ao lmpostos Predial e Territorial Urbano (IPTU), Sobre Servigos (ISS) e 

sobre Transmissao de Bens lm6veis por ato Inter Vivos (ITBI), do municipio em que 

for sediada. 

5.5.3 As Oscip's. 

As OSCIP's foram institufdas com o espfrito de facilitar e agilizar as parcerias 

entre o Estado e a Sociedade Civil organizada e tambem de permitir ao Estado urn 

maior controle das isengoes e imunidades concedidas. 

A Lei 9. 790/99 - mais conhecida como "a nova lei do Terceiro Setor" - representa apenas um 
passe, um primeiro e pequeno passe, na direc;ao da reforma do marco legal que regula as 
relac;oes entre Estado e Sociedade Civil no Brasil. 
0 sentido estrategico maier dessa reforma e o empoderamento das populac;oes, para aumentar a 
sua possibilidade e a sua capacidade de influir nas decisoes publicas e de aduzir e alavancar 
novas recursos ao processo de desenvolvimento do pais. 
A Lei 9. 790/99 visa, no geral, a estimular o crescimento do Terceiro Setor. Estimular o 
crescimento do Terceiro Setor significa fortalecer a Sociedade Civil. Fortalecer a Sociedade Civil 
significa investir no chamado Capital Social. 
Para tanto, faz-se necessaria construir um novo arcabouc;o legal, que (a) reconhec;a o carater 
publico de um conjunto, imenso e ainda informal, de organizac;oes da Sociedade Civil; e, ao 
mesmo tempo (b) facilite a colabora<;ao entre essas organizac;oes e o Estado. Trata-se de 
construir um novo marco institucional que possibilite a progressiva mudanc;a do desenho das 
politicas publicas governamentais, de sorte a transforma-las em politicas publicas de parceria 
entre Estado e Sociedade Civil em todos os niveis, com a incorporac;ao das organizac;oes de 
cidadaos na sua elaborac;ao, na sua execuc;ao, no seu 
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monitoramento, na sua avalia9ao e na sua fiscaliza9ao. (FERRAREZI, 2001, p.6) 

Para iniciar suas atividades de modo legal, a ONG que desejar tornar-se uma 

OSCIP devera ter providenciado inicialmente a elabora<;ao eo registro de seu Estatuto 

Social no Servi<;o de Registro Civil de Pessoas Juridicas de seu municipio, com 

indica<;ao da residencia do requerente. Devera, tambem, ter apresentado sua ata de 

funda<;ao, os estatutos sociais aprovados em assembleia e a composi<;ao da diretoria, 

em duas vias, assinadas pelo presidente da organiza<;ao, com folhas numeradas e 

contendo urn visto de urn advogado inscrito na OAB. 

Uma vez registrada em cart6rio, a organiza<;ao devera solicitar sua inscri<;ao no 

CNPJ - Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda. Caso a 

ONG manufature ou comercialize mercadorias, ela devera tambem registrar seu 

Estatuto Social, na Junta Comercial de seu estado com o fim de requerer sua lnscri<;ao 

Estadual. De posse do CNPJ e da lnscri<;ao Estadual (se for o caso) a institui<;ao 

finalmente devera requerer seu alvara de funcionamento, concedido pela prefeitura 

onde estiverem localizadas sua sede e eventuais sub sedes. Todos esses documentos 

serao necessaries ao requerimento da qualifica<;ao como OSCIP. 

Ap6s a constitui9ao e inscri9ao do Estatuto Social da Associa9ao Civil, sem fins lucrativos (ONG), 
respeitadas as exigencias dos Art. 30 e 40 da lei 9. 790/99, havendo interesse em se qualificar como 
OSCIP, devera ser encaminhada a solicita9ao formal ao Ministerio da Justiya, cujo endere9o e o 
seguinte: Ministerio da Justi9a -Secretaria Nacional de Justiya/Coordenayao de Outorga de Titulos. 
Esplanada dos Ministerios, Bloco T, Anexo II. Brasilia-OF. CEP 70064-900. (KWITKO, 2002, p.31). 

A documenta<;ao basica que acompanha o requerimento e a seguinte: 

• Estatuto Social devidamente registrado. 
• Ata de Elei<;ao da diretoria atual 
• Balan<;o Patrimonial 
• Demonstra<;ao de Resultado do Exercicio 
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• Declarac;;ao de isenc;;ao do Impasto de Renda 
• lnscric;;ao no CNPJ. 

Segundo KWITKO (2002 p 31), "Mesmo que a entidade tenha sido criada ha menos 

de urn ano, devem ser feitos - por urn contador registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade - o Balanc;;o Patrimonial e a demonstrac;;ao do resultado do Exercicio, 

para o periodo de existencia da entidade". 

Como se observa, ao tornarem-se OSCIP's as ONG's estao dando urn passo 

adiante em direc;ao a sua profissionalizac;;ao. Obtem como vantagem a possibilidade de 

remunerar os dirigentes envolvidos nas atividades fim - vantagem mais do que justa, 

diga-se aqui, e autorizada pela lei no 10.637/2002 \ alem do credenciamento para 

firmar convenios com o Estado e receber recursos para seus projetos. 

No tocante a remunerac;;ao de dirigentes, prevista na Lei do Terceiro Setor, a polemica sobre a ;:>erda 
da imunidade tributaria, por forc;;a da legislac;;ao do lmposto de Renda foi resolvida. A OSCIP pode 
remunerar dirigentes sem que haja fato gerador de tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal. Assim consta do texto da lei numero 10.637, de 30 de dezembro de 2002 ( ... ) Essa lei veio 
dirimir a duvida, estendendo tambem as OSs a mesma condic;;ao de remunerac;;ao de seus dirigentes 
sem a preocupac;;ao com a perda da isenc;;ao ou imunidade do lmposto de Renda e demais tributos 
federais.(ARAUJO, 2005, p. 31) 

Simultaneamente, advem dessa qualificac;;ao algumas obrigac;;oes legais 

relacionadas abaixo: 

1 Lei 10.637 de 30/12/2002. Art. 34. A condic;;ao e a vedac;;ao estabelecidas, respectivamente, no art. 13, 
§ 2Q., Ill, b, da Lei nQ 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 12, § 2Q., a, da Lei nQ 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, nao alcanc;;am a hip6tese de remunerac;;ao de dirigente, em decorrencia de vinculo 
empregaticio, pelas Organizac;;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico (Oscip), qualificadas segundo 
as normas estabelecidas na Lei nQ 9.790, de 23 de marc;;o de 1999, e pelas Organizac;;oes Sociais (OS), 
qualificadas consoante os dispositivos da Lei nQ 9.637, de 15 de maio de 1998. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se somente a remunerac;;ao nao superior, em seu valor 
bruto, ao limite estabelecido para a remunerac;;ao de servidores do Poder Executive Federal. (DOU 
31.12.2002 edic;;ao extra) 
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• Fazer constar, claramente, no Estatuto, que a entidade observa os princfpios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia. 

• Constituir Conselho fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de competencia tecnica para opinar sabre 
os relat6rios de desempenho financeiro e contabil e sabre as opera<;6es patrimoniais realizadas. 

• Adotar praticas de gestae administrativa que cofbam a obten<;ao, de forma individual ou coletiva, 
de beneffcios ou vantagens pessoais, em decorremcia da participa<;ao no respective processo 
decis6rio. 

• Prever, no caso de dissolu<;ao da entidade, que o respective patrimonio liquido seja transferido a 
outra OSCIP, que tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social. 

• Prever, no caso de perda da qualifica<;ao como OSCIP, que o acervo patrimonial disponfvel 
adquirido com recursos publicos durante a qualifica<;ao seja transferido a outra OSCIP, que 
tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social. 

• Gravar com clausula de inalienabilidade, os bens m6veis adquiridos com recursos provenientes 
da Celebra<;ao do Termo de Parceria. 

• Entregar a declara<;ao de isen<;ao do Impasto de Renda, anualmente, a Secretaria da Recita 
Federal. 

• Nao distribuir, entre seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutes ou lfquidos, dividendos, bonifica<;6es, 
participa<;6es ou parcelas do seu patrimonio, auferidas mediante o exercfcio de suas atividades. 

• Aplicar integralmente os eventuais excedentes operacionais na consecu<;ao do respective Objeto 
Social. 

• lnformar, ao Ministerio da Justi<;a, qualquer altera<;ao da finalidade do regime de funcionamento 
da organiza<;ao, que tenha implicado em mudan<;as nas condi<;6es que instrufram sua 
qualifica<;ao, sob pena de cancelamento da qualifica<;ao. 

• Expressar, no Estatuto Social, uma das duas op<;oes possfveis relativamente a remunera<;ao de 
seus dirigentes: nao remunera os dirigentes, sob nenhuma forma ou remunera os dirigentes que 
efetivamente atuam na gestae executiva da entidade ou lhes prestam servi<;os especfficos, de 
acordo com os valores praticados no mercado onde atua. 

• As normas de presta<;ao de contas a serem observadas pela entidade deverao, no mfnimo: 
observar os princfpios fundamentais da contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

• Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercfcio fiscal, do relat6rio de 
atividades e das demonstra<;6es financeiras da entidade, incluindo-se as certidoes negativas de 
debito junto ao INSS e ao FGTS, colocando-se a disposi<;ao para exame de qualquer cidadao. 

• Submeter-se a auditoria, inclusive auditores externos independentes quando o recurso objeto do 
Termo de Parceria for igual ou superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

• Prestar contas de todos os bens e recursos de origem publica recebidos, em conformidade com o 
que determina o paragrafo unico do art. 70 da Constitui<;ao Federal. (KWITKO, 2002 p.39) 

Clararnente a obten9ao do tftulo de OSCIP constitui urn passo adiante na 

organiza9ao e profissionaliza9ao das ONG's. 0 aperfei9oarnento dos controles e a 

transparencia exigida pela lei de OSCIP's podern encarninhar a organiza9ao para urn 

salto de qualidade que possibilita sair de urna atua9ao restrita e regional, para urn raio 

de a9ao rnais abrangente. 
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Outra vantagem e incentive decorrente da obtengao do titulo de OSCIP, diz 

respeito a possibilidade de receber doagoes dedutiveis no impasto de renda da pessoa 

juridica doadora. A legislagao brasileira permite que as pessoas juridicas, tributadas 

pelo Iuera real, apurado mensalmente, deduzam da base de calculo do impasto de 

renda devido ate dois por cento do valor de seu Iuera operacional. 

Este e, sem duvida, urn dos unicos incentives fiscais que restou na legislagao 

brasileira para as atividades do terceiro setor. Foi estabelecido na lei 9.249/95. Nela se 

preve que a doagao de uma pessoa juridica a uma entidade que seja reconhecida como 

de Utilidade Publica Federal poderc~ ser abatida do Jucro operacional. 

( ... ) a lei 9.249/95 concedeu as pessoas jurfdicas que declaram pelo lucro real a 
possibilidade de destinar doa<;6es a institui<;6es que possuem o certificado de Utilidade 
Publica Federal (UPF). Esse certificado e concedido nos termos da lei 91/35 e Dec. 
50.517/61 por oficio do Presidente da Republica ou do Ministro de Estado de Justi<;a ou, 
ainda, por processo administrative corrido sob a responsabilidade deste ultimo, no 
Ministerio da Justi<;a, Secretaria Nacional de Justi<;a, Coordena<;ao de Outorga e Titulos. 
(MARTINS, 2006, p.S) 

Esse incentive existia, inicialmente, apenas para as doag6es feitas a 

entidades detentoras do titulo de Utilidade Publica Federal, mas foi estendido as 

OSCJP's tambem. 

As OSCIP's foram criadas pela Lei 9.790/99, ap6s a elabora<;ao da lei 9.249/95. Nao 
poderiam, portanto, ser objeto do incentivo legal quando de sua cria<;ao. Contudo, 
alcan<;aram esse beneficia com a edi<;ao da Medida Provis6ria 2.113-30, de 26 de abril 
de 2001. De abril de 2001 ate agosto de do mesmo ano essa MP foi reeditada com o 
mesmo texto e renumerada, passando a ser a atual MP 2. 158-35 de 24 de Agosto de 
2001. Seu texto diz: 'Art. 59. Poderao, tambem, ser beneficiarias de doa<;6es, nos 
termos e condi<;6es estabelecidos pelo inciso Ill do§ 2° do art. 13 da Lei n° 9.249, de 
1995, as Organiza<;Qes da Sociedade Civil de Interesse Publico- OSCJP qualificadas 
segundo as normas estabelecidas na Lei n° 9.790, de 23 de mar<;o de 1999.' (idem, p.7) 

Finalmente, e importante lembrar, que o sistema de tributes ao qual a ONG 

estara submetida provoca impactos diretos na elaboragao de orgamentos e alocagao de 
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recursos financeiros, deste modo o atendimento das exigencias e obrigac;oes legais 

demanda a manutenc;ao de profissionais especializados nos quadros da organizac;ao, 

elevando os custos administrativos da organizac;ao. 

2.6. ASPECTOS CONTABEIS RELEVANTES PARA A GESTAO DE ONG's. 

Uma vez iniciada as atividades, a ONG devera manter os registros de todas as 

transac;oes financeiras que efetuar. Nesse momenta, e fundamental a escolha de urn 

born servic;o de contabilidade, a organizac;ao da tesouraria, contas a pagar/receber e 

sistemas de controle. 

A Contabilidade tern por finalidade registrar, controlar, analisar e interpretar os 

fenomenos patrimoniais, com o objetivo de informar sabre sua composic;ao, variac;oes e 

sabre o resultado da gestao da riqueza patrimonial. 

Dependendo do porte e dos recursos financeiros de que dispuser, a organizac;ao 

podera contar com uma contabilidade propria ou externa. Nos dois casas e essencial a 

existencia de urn contabilista devidamente habilitado para elaborac;ao e assinatura de 

todos os demonstrativos contabeis para efeito fiscal. Uma tabela com a relac;ao desses 

documentos e seus prazos legais para entrega vigentes em dezembro de 2005, pode 

ser vista no Quadro 03, ao final do item 2.6.1. dessa sec;ao. 

Segue abaixo uma sugestao de quadro funcional para uma ONG de porte 

media, com cinqOenta colaboradores, que efetua em media cerca de dois mil 

lanc;amentos contabeis no mes e que optou pela manutenc;ao interna da contabilidade. 

Lembramos que essa opc;ao e, geralmente, mais onerosa, porem, ha urn ganho 



39 

significative na agilidade e disponibilidade de informag6es gerenciais para a 

organizagao. 

Quadro 2. Dimensionamento da area financeira para ONG de porte medio. 

Funcao Quantidade Principais atividades 
Tesoureiro 1 Efetuar todos os pagamentos da lnstituiyao, manuten<;:ao dos 

registros de transa<;:oes, contas correntes e concilia<;:oes 
bancarias dos lancamentos de tesouraria. 

Contas a pagar 1 Entrada de dados no sistema de contas, organiza<;:ao de 
documentos, conciliacoes. 

Contabilidade 1 Elabora<;:ao dos demonstratives fiscais, concilia<;:oes contabeis, 
manutencao de documentos. 

Analista de RH 1 Elabora<;:ao de folha de pagamentos, calculo de encargos a 
recolher, manutenc;ao dos registros dos empregados. 

Coordenador 1 Elabora<;:ao dos relat6rios gerenciais, informativos para 
Financeiro Diretoria e conselhos, alem da supervisao dos funcionarios 

relacionados acima. 
Total 5 

Obviamente uma contabilidade externa podera efetuar com precisao as mesmas 

tarefas sumariamente descritas acima, e importante nesse caso garantir o perfeito 

entrosamento entre tesouraria, contas a pagar e coordena<;ao financeira da ONG com 

os prestadores de servigos externos de contabilidade e de folha de pagamentos. 

2.6.1. Exigencias legais. 

Os Principios Fundamentais 2 e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicam-

se tanto as empresas publicas e privadas, como as organiza<;6es do terceiro setor 

dentre elas as ONG's ou OSCIP's ambientalistas. 

2 PRINCJPIOS FUNDAMENTAlS DA CONTABILIDADE 
0 registro de atos e fatos que alteram o Patrimonio de uma entidade devem deve basear-se nos Principios Fundamentais da 
Contabilidade. 
A observancia destes principios e obrigat6ria no exercicio da profissao e constitui condiyao de legitimidade das Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBC). Em sua aplicayao deve prevalecer a essencia das transagoes sobre os aspectos formais. 
No Brasil, cabe ao Conselho Federal de Contabilidade - CFC - como 6rgao normative e regulador da profissao contabil, baixar e 
estabelecer regras a serem obedecidas por todos que militam na area contabil. 
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A lei federal n°. 9. 790 de 1999, conhecida como lei das OSCIP's (ver Anexo IX), 

determina que as organizac;oes incluam em seus estatutos a obrigatoriedade da 

observancia aos Principios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (Art. 4°, VII, a), alem da elaborac;ao do Balanc;o Patrimonial e da 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio (Art. 5°, Ill). 

Para manter uma adequada escriturac;:ao de todos os fatos financeiros - suas despesas e receitas 
- a contabilidade utiliza livros legais, obrigat6rios que deverao ser mantidos com informac;:6es 
atualizadas, a disposic;:ao do fisco para prova do cumprimento das obrigac;:oes legais pertinentes. 
No caso das organizac;:oes sem fins de lucros, esses livros, ou fichas, deverao estar registrados 
no Cart6rio de Registro de Pessoas Jurfdicas, quando essa organizac;:ao tiver em seu objetivo 
social a prestac;:ao de servic;:os. (BENIC10,2000, p.64) 

Atraves da Resolugao CFC no 750, de 29.12.1993, com interpretac;:iio dada pela Resoluc;:iio 774, de 16.12.94, definidos os 
Principios Fundamentais da Contabilidade, a saber: 
Principio da Entidade 
Reconhece o Patrimonio como objeto da contabilidade, afirmando a autonomia patrimonial. 0 patrimonio da entidade a ela 
pertence. Assim, o Patrimonio da entidade nao se confunde com o de seus s6cios ou proprietaries. Significa que uma divida 
da empresa e deJa e niio dos s6cios. 
Principia da Continuidade 
A continuidade ou nao da entidade, bern como sua vida estabelecida ou provavel, deve ser considerada quando da classificac;:ao e 
avaliac;:iio das mutac;:oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. A continuidade influencia o valor dos ativos e o vencimento e 
valor dos passivos. A observac;:ao desse principia e indispensavel a correta aplicac;:iio do principioda competencia. 
Ex.: A entidade divulga as informac;:oes sabre sua situac;:ao patrimonial, publicando os demonstratives contabeis. 
Esses demonstratives mostram uma posic;:iio estatica da entidade, ou seja, como ela esta economicamente em determinada data. 
Esses demonstratives nao podem ser desvinculados dos demonstratives anteriores, nem ter seus criterios alterados sem que 
os usuaries tomem conhecimento disso. Ocorrendo descontinuidade ou mudanc;:a de criterios, isso deve ser evidenciado em Notas 
Explicativas. 
Principio da Oportunidade 
Refere-se ao momenta e a integridade dos registros contabeis. Os registros devem ser feitos de imediato, ou seja, quando 
ocorrem e na extensiio correta, ainda que os valores sejam estimados e as provas documentais posteriormente anexadas. E 
precise que a estimativa dos eventos seja feita par criterios tecnicos e nao aleatoriamente. 
Principia do Registro pelo Valor Original 
Os registros devem ser feitos pelos valores originals das transac;:oes e em moeda corrente do Pais, ainda que tenha havido 
desvalorizac;:iio monetaria ate o momenta da realizac;:iio do registro. 
Principio da Atualiza~o Monetaria 
Devem ser reconhecidas as varia~oes do poder aquisitivo da moeda nacional, atraves do ajuste dos valores originais. 0 sistema 
contabil sempre mantera o valor original preservado, fazendo os ajustes de forma complementar, em separado. 
Principio da Competencia dos Exercicios 
As receitas e despesa devem ser incluidas na apura~ao do resultado do periodo a que correspondam, independentemente 
do efetivo recebimento ou pagamento (regime de competencia). Significa, par exemplo, que uma despesa relativa ao exercicio 20x5 
deve ser reconhecida nesse exercicio, ainda que seja paga anterior ou posteriormente. 
Principia da Prudencia 
Determina a adoc;:ao dos menores valores para os bens e direitos (Ativo) e os maiores para as obrigac;:Oes (Passive), sempre que 
houver mais de uma alternativa igualmente valida, diante dos demais principios contabeis, para a quantificac;:iio das variac;:oes 
patrimoniais, de modo que resulte o menor Patrimonio Liquido. Deve ser aplicado quando as variac;:oes patrimoniais envolverem 
"incertezas", devendo-se recorrer a "estimativas" tecnicamente adequadas. 
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A escritura9ao da entidade sera elaborada em registros permanentes, lan9ados 

em rigorosa ordem cronol6gica, com obediemcia a legisla9ao mercantil, tributaria, 

trabalhista e previdenciaria, alem dos princfpios e normas de Contabilidade. Os 

registros permanentes devem ser mantidos em dois livros de natureza obrigat6ria e 

outros auxiliares e facultativos. Os livros de registro obrigat6rios por lei, sao o Livro 

Diario e o Livro Razao. Esses livros devem observar algumas formalidades, como 

encaderna9ao, numera9ao continua de paginas, possuir termo de abertura e 

fechamento, conter os dados de identificayao da entidade, assinaturas dos 

representantes legais e contabilista habilitado, alem de nao conter espa9os em branco, 

borroes ou entrelinhas. 

0 Livro Diario, em suas folhas numeradas, traz todos os atos ou opera96es que 

modifiquem ou possam vir a modificar a situa9ao do patrimonio da organiza9ao. 

0 Livro Razao permite, em sua escritura9ao, a separa9ao dos fatos 

administrativos por contas de acordo com sua natureza, envolvendo elementos do 

patrimonio e do resultado do exercfcio. Registra, por exemplo, aquisi96es de bens 

duraveis, pagamentos de salarios, receitas e despesas efetuadas num dado exercfcio. 

Por sua vez, os livros facultativos constituem-se em livros auxiliares, tais como o 

Livro Caixa onde se registram as movimenta96es financeiras de receitas e despesas; o 

Livro de Controle Bancario que acompanha os recursos mantidos em banco e sua 

movimenta9ao; o Livro de Registro de Atas que documenta as reunioes de diretoria e 

conselhos. Sao ferramentas de controle e registro que, embora facultativas, devem ser 
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elaboradas pelas ONG's que prezam por sua organizagao, eficiencia e transparencia. 

Finalmente constitui uma obrigagao fiscal das ONG's a publicagao do Balango 

Patrimonial e demonstragoes financeiras no encerramento do exercfcio fiscal 3
. 

3 
Qualquer tipo de empresa independente de seu porte ou natureza juridica necessita manter escriturac;:ao contabil. Entretanto, a 

escriturayao nao e apenas necessidade, mas uma exigencia expressa na legislayao vigente. Sua regulamentac;:ao geral pode ser 
encontrada no Novo C6digo Civil Brasileiro, na NBCT 2 aprovada pela Resoluyao CFC n° 563 de 20/10/1983, no Regulamento do 
lmposto de Renda e ate mesmo no C6digo Tributario Nacional e em leis especificas. 
Novo C6digo Civil Brasileiro (Lei 10.406/02): 
Art. 1.179 0 empresario e a sociedade empresaria sao obrigados a seguir urn sistema de contabilidade, mecanizado ou nao, com 
base na escriturayao uniforme de seus livros, em correspondencia com a documentayao respectiva, e a levantar anualmente o 
balanyo patrimonial e o de resultado economico. 
§1° Salvo o disposto no art. 1.180, o numero e a especie de livros ficam a criterio dos interessados. 
$2° E dispensado das exigencias deste artigo o pequeno empresario a que se refere o art. 970. 
Art. 1.180 Alem dos demais livros exigidos por lei, e indispensavel o Diario, que pode ser substituido por fichas no caso de 
escriturayao mecanizada ou eletronica. 
Paragrafo Onico. A adoyao de fichas nao dispensa o uso de livro apropriado para o lanyamento do balanyo patrimonial e do de 
resultado economico. 
Art. 1.181. Salvo disposiyao especial de lei, os livros obrigat6rios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser 
autenticados no Registro Publico das empresas Mercantis. 
Paragrafo Onico. A autenticayao nao se fara sem que esteja inscrito o empresario ou a sociedade empresaria, que podera fazer 
autenticar livros nao obrigat6rios. 
Art. 1.182 Sem prejuizo do disposto no art. 1.17 4, a escriturayao ficara sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, 
salvo se nenhum houver na localidade. 
Art. 1.183 A escriturayao sera feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contabil, por ordem cronol6gica de dia, mes e 
ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borroes, rasuras, emendas ou transportes para as margens. 
Paragrafo Onico. E permitido o uso de c6digo de numeros ou abreviaturas, que constem de livro proprio, regularmente autenticado. 
Art. 1184. No Diario serao lanyadas, com individuayao, clareza e caracterizayao do documento respective, dia a dia, por escrita 
direta ou reproduyao, todas as operayoes relativas ao exercicio da empresa. 
§ 1° Admite-se a escriturayao resumida do Diario, com totais que nao excedam o periodo de trinta dias, relativamente a contas 
cujas operayoes sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares 
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificayao. 
§2° Serao lanyados no Diario o balanyo patrimonial e o de resultado economico, devendo ambos ser assinados por tecnico em 
Ciencias Contabeis legalmente habilitado e pelo empresario ou sociedade empresaria. 
Art. 1.185. 0 empresario ou sociedade empresaria que adotar o sistema de fichas de lanyamentos podera substituir o livro Diario 
pelo livro Balancetes Diarios e Balanyos, observadas as mesmas formalidades extrinsecas exigidas para aquele. 
Art. 1.186 0 livro Balancetes Diarios e Balanyos sera escriturado de modo que registre: 
I - a posiyao diaria de cada uma das contas ou titulos contabeis, pelo respective saldo, em forma de balancetes diarios; 
II - o balanyo patrimonial e o de resultado economico, no encerramento do exercicio. 
C6digo tributario Nacional 
Art. 195 - Os livros obrigat6rios de escriturac;:ao comercial e fiscal e os comprovantes dos lanyamentos neles efetuados serao 
conservados ate que ocorra a prescriyao dos direitos decorrentes das operayoes a que se refiram. 
Regulamento do lmposto de Renda 
Alem do Livro Diario, a legislayao do lmposto de Renda tornou obrigat6ria, a partir do periodo-base 1991, a escriturayao e 
manutenc;:ao do livro Razao. 
Art. 259. A pessoa juridica tributada com base no lucro real devera manter, em boa ordem e segundo as normas contabeis 
recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lanyamentos efetuados no 
Diario, mantidas as demais exigencias e condiyoes previstas na legislayao (Lei n° 8.218, de 1991, art. 14, e Lei n° 8.383, de 1991, 
art. 62). 
§ 1° A escriturayao devera ser individualizada, obedecendo a ordem cronol6gica das operayoes. 
§ 2° A nao manutenc;:ao do livro de que trata este artigo, nas condiyoes determinadas, 
implicara o arbitramento do lucro da pessoa juridica (Lei n° 8.218, de 1991, art. 14, paragrafo unico, e Lei n° 8.383, de 1991, art. 
62). 
§ 3° Estao dispensados de registro ou autenticayao o Livro Razao ou fichas de que trata 
este artigo. 
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0 Balanc;o e urn retrato instantaneo da organizac;ao. E uma maneira conveniente 

e padronizada de apresentar e registrar tudo o que uma empresa possui (ativos) e tudo 

o que a empresa deve a terceiros (passivo). A diferenc;a entre essas duas categorias 

informa o patrimonio social liquido da organizac;ao. Oeste modo, o balanc;o se constitui 

num demonstrative que informa ordenadamente aos interessados a situac;ao economica 

da ONG na data em que foi elaborado, encerrando as atividades daquele exercicio 

fiscal. 

No Brasil, a lei numero 6.404, de 1976 determina como deve ser estruturado o 

Balanc;o Patrimonial das organizac;oes, estabelece os criterios e normas a serem 

seguidos pelo contabilista responsavel pela elaborac;ao do mesmo. Assim, no lado 

esquerdo do balanc;o patrimonial sao relacionados os saldos das contas de ativo da 

organizac;ao, isto e, todos os seus bens e direitos, segundo o criterio estabelecido pelas 

normas brasileiras de contabilidade, iniciando pelos ativos de maior liquidez ate os que 

apresentam menor liquidez. Por liquidez entenda-se a conversibilidade em moeda 

COrrente, portanto, depositOS a vista tern maior liquidez do que titulos bancarios, que 

sao mais liquidos do que estoques de mercadorias, que por sua vez tern maior liquidez 

do que terrenos e assim sucessivamente. 

Do lado direito, sao apresentadas as contas com saldos relativos as obrigac;oes 

contraidas pela ONG. Tambem seguindo urn criterio de maior grau de liquidez ou 

exigibilidade no tempo, sao primeiro relacionadas as obrigac;oes de curto prazo com 

terceiros, depois as de Iongo prazo e a seguir, logo abaixo, as obrigac;oes com os 

s6cios. Estas ultimas compoem o chamado patrimonio social liquido da ONG. 
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Urn administrador atento podera periodicamente valer-se das analises vertical e 

horizontal para verificar o comportamento dos saldos das contas patrimoniais ao Iongo 

do tempo, e identificar o peso relativo de cada uma delas no momento de sua 

apurac:;;ao. Os coeficientes de liquidez, endividamento, imobilizac:;;ao de recursos e 

utilizac:;;ao de recursos pr6prios em relac:;;ao aos de terceiros, dentre outros, tambem 

auxiliam a administrac:;;ao financeira na analise do momento vivido pela organizac:;;ao e 

na definigao de estrategias para ajustar os rumos pretendidos de acordo com o 

planejamento estabelecido. Uma visao mais detalhada dessas analises e controles sera 

elaborada na sec:;;ao destinada aos controles internos. 

A Oemonstrac:;;ao do Resultado do Exercicio (ORE) nada mais e do que a 

verificac:;;ao do resultado obtido pela entidade ao final do exercicio, vale dizer, se foi 

gerado deficit ou superavit de recursos ao final do ano fiscal. Oeste modo, sao 

somadas, segundo criterios contabeis, todas as contas representativas das receitas da 

entidade e, em seguida, sao subtraidos os saldos das contas de despesas, deduc:;;oes e 

depreciagoes. Oestina-se, portanto, a evidenciar as operac:;;oes realizadas pela entidade 

durante urn determinado exercicio social, destacando o resultado liquido obtido pela 

mesma. 

A ORE segue o regime de competencia em sua apurac:;;ao. Para sua elaborac:;;ao 

sao utilizadas as contas de resultado da entidade. Essas contas aparecem nos registros 

contabeis durante o exercicio social e encerram-se com este, ao seu final. Nao fazem 

parte do Balanc:;;o Patrimonial, mas permitem apurar o resultado (superavit ou deficit 

liquido do exercicio) que levara ao seu fechamento. As contas de resultado se 
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apresentam sob a forma de receitas e despesas, podendo apresentar contas 

retificadoras tanto de despesas quanto de receitas. 

As receitas sao contas que representam os valores ganhos (nao confundir com 

lucros) por uma empresa durante o exercicio social, estas podem ja terem sido 

recebidas ou nao (sao registradas segundo o regime de competencia). Elas decorrem 

de tres circunstancias: 

• Entrega de bens em decorrencia de vendas. 

• Prestagao efetiva de servigos pela entidade a terceiros. 

• Contratos de renda peri6dica em razao do decurso de prazos (doagoes e outros). 

Exemplos de receitas: alugueis ativos, juros ativos, descontos obtidos, vendas de 

mercadorias, prestagao de servigos, doag6es recebidas. 

Por sua vez, despesas sao gastos, comprometimentos de receitas que podem ter 

sido efetivados ou nao a epoca da apuragao do resultado do exercicio (regime de 

competencia), perdas ou ajustes que reduzirao o superavit da ONG. Serao registradas 

sempre que se tornarem conhecidas circunstancias como: 

• Consumo de bens de almoxarifado, permanentes ou de revenda (basta a saida 

do bern do ativo ou a sua desvalorizagao para configurar a situagao juridica de 

consumo, ou consumo juridico, nao sendo necessaria a sua inutilizagao ou 

destruigao). 

• 0 uso dos servigos de terceiros. 
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• Decurso de prazos contratuais constantes de contratos de remuneragao 

peri6dica. 

Exemplos de despesas: salarios, alugueis passivos, juros passivos agua e 

esgoto, energia eletrica, telefones, descontos concedidos, materiais consumidos. 

Nunca e demais lembrar que o eventual superavit apurado pela ORE devera, no 

caso das entidades ambientalistas do terceiro setor, ser revertido para utilizagao na 

atividade fim, nao sendo passive! de qualquer forma de distribuigao entre s6cios, 

diretores e conselheiros. 

A Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Social- DMPS, tambem e exigida 

por lei, assim, as organizagoes devem elaborar e publicar, como parte integrante de 

suas demonstragoes financeiras, a DMPS. Ela destina-se a evidenciar a movimentagao 

das contas que integram o patrimonio da sociedade. 

A DMPS contemplara, de forma discriminada: 

a) os saldos iniciais das contas que integram o Patrimonio Social Liquido; 
b) os ajustes de exercicios anteriores; 
c) as reversoes de reservas; 
d) transferencias para reservas; 
e) aumentos de capital social, com a especificagao da natureza da operagao; 
f) eventuais redugoes de capital social; 
g) destinagoes de superavits; 
j) o superavit ou defcit do exercicio; 

Fechando o bloco dos demonstrativos obrigat6rios encontra-se a Demonstragao 

das Origens e Aplicagoes de Recursos - DOAR. 

A DOAR deve apresentar de forma ordenada e sumariada as operagoes que 

afetem o capital circulante liquido (CCL) da entidade. 0 art. 176, § 6°, da Lei das 

Sociedades por Agoes dispensa sua elaboragao para as companhias fechadas com 
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patrimonio liquido, na data do balanc;;o, inferior a R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais), 

entretanto a DOAR tornou-se obrigat6ria para o terceiro setor pro meio da NBC T 1 0.19. 

A DOAR permite ao analista das demonstrac;;oes contabeis conhecer a situac;;ao 

financeira de curto prazo da ONG e avaliar a capacidade de pagamento das obrigac;;oes 

circulantes da entidade. Ela tambem evidencia qual a polftica de financiamentos e 

investimentos de recursos nao circulantes da organizac;;ao na medida em que mostra de 

onde vieram os recursos e aonde os mesmos foram aplicados. Mais adiante, no t6pico 

dedicado a analise do Capital Circulante Uquido (CCL), efetuar-se-a uma abordagem 

mais aprofundada do tema. 

Neste momento basta a presente analise saber que o CCL corresponde a 

diferenc;;a entre o ativo circulante e o passivo circulante: CCL = AC - PC e que a DOAR 

deve indicar as operac;;oes que alteram o CCL da ONG, segregando-as em: 

1. Origens: operac;;oes que provoquem aumento do CCL. 

2. Aplicac;;oes: operac;;oes que acarretem reduc;;ao do CCL. 

Sua estrutura de modo geral devera assim apresentar-se: 

1 - Origens de Recursos 
Superavit liquido do exercfcio ajustado por: 
Despesas com depreciac;;ao, amortizac;;ao e exaustao 
Variac;;oes nos resultados de exercfcios futuros (±) 
Variac;;oes monetarias e cambiais de Iongo prazo (±) 
Ajustes de exercfcios anteriores que afetam o CCL(±) 
Recebimento de valores de curto prazo em integralizac;;ao de capital social 
Recursos de terceiros por emprestimos obtidos no exercfcio atual para pagamento no 
Iongo prazo 
Reservas de capital que provoquem aumento do CCL 
Reduc;;oes do ativo realizavel no Iongo prazo 
Recursos advindos da alienac;;ao de investimentos permanentes; 
Recursos advindos da alienac;;ao de direitos do ativo imobilizado. 
(=)Total das origens de recursos (de CCL) 



2- (-) Aplicac;oes de Recursos 
Aumento do ativo realizavel no Iongo prazo 
Aumento dos investimentos permanentes (+) Aumento do ativo diferido 
Reduc;ao do Passivo exigivel no Iongo Prazo 
Aumentos de depositos judiciais 
Total das aplicac;oes 
3 - (=) Aumento ou reduc;ao do CCL 
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T odos os demonstrativos apresentados acima devem ser elaborados pelo 

contador da ONG, apresentados e registrados ao fisco, dentro dos prazos legais. 

A contabilidade podera, como urn indicador de boa pratica de gestao contabil, 

elaborar mensalmente os balancetes peri6dicos, que apuram resultados parciais da 

instituic;ao. 

0 contador devera elaborar tambem as Notas Explicativas que acompanham o 

Balanc;o Patrimonial e os demais demonstrativos contabeis. Essas notas constituem 

informac;oes complementares as demonstrac;oes e devem ser utilizadas para descrever, 

por exemplo, as praticas contabeis, prestar informac;oes adicionais sobre contas ou 

operac;oes especificas e os criterios de apurac;ao das receitas e despesas. 

Alem dos demonstrativos financeiros, a contabilidade de uma ONG tambem deve 

se responsabilizar pela emissao das guias de recolhimento de impastos, dentro dos 

prazos legais exigidos, e pela entrega de declarac;oes aos 6rgaos fiscalizadores 

competentes. 0 quadro abaixo relaciona os principais impastos, declarac;oes e seus 

respectivos prazos legais de entrega vigentes em dezembro de 2005. 
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Quadro 3. Obrigac;oes fiscais. 

Impasto ou Orgao competente Tipo de Prazo vigente em 
Declara~ao documento. dezembro de 2005 
INSS Previdencia Social Guia de recolhimento Mensal, no segundo dia 

util do mes subsequente. 
FGTS Caixa Econ. Federal Guia de recolhimento Mensal, no setimo dia 

GFIP util domes subsequente. 
IRRF (funcionarios e Secretaria da Receita Guia de recolhimento Semanal, terceiro dia util 
colaboradores) Federal DARF- 0561 da semana subsequente 

ao pagamento. 
PIS/COFI NS/CSLL Secretaria da Receita Guia de recolhimento so dia util da semana 

Federal DARF- 5952 subsequente ao 
fechamento da quinzena 
que esta registrada a 
NF. 

ISS Prefeitura Municipal- Guia de recolhimento dia 10 domes 
Secretaria do Tesouro DAM subsequente a data da 
Municipal NF. 

ICMS Secretaria da Fazenda do Guia de recolhimento Mensal 
Estado 

DIRF Secretaria da Receita Formulario para Anual. Ate o final do mes 
Federal preenchimento. de fevereiro do exercicio 

seguinte 
Secretaria da Receita Formulario para Trimestral, ultimo dia util 
Federal preenchimento. da primeira quinzena do 

DCTF segundo mes 
subsequente ao 
trimestre dos fates 
geradores. 

RAIS Ministerio do Trabalho Formulario para Anual. Final do mes de 
preenchimento. marc;o do exerclcio 

seguinte. 
CADGED Ministerio do Trabalho Formulario para Mensal. Dia 7 do mes 

preenchimento. subsequente. 
IRPJ (isento) Secretaria da Receita Formulario para Anual, ate o final do mes 

Federal preenchimento. de abril do exercicio 
seguinte. 

IRRF- servi<;o 3° Secretaria da Receita DARF- 1708 Semanal 
Federal 

2.6.2. Contabilidade Gerencial. 

Em muitas organizac;oes, os gestores, diretores e conselheiros solicitam 

informac;oes a respeito do andamento das atividades, dos gastos incorridos nas 

mesmas, da disponibilidade de caixa e dos custos e saldos orc;amentarios dos projetos. 
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E func;ao precfpua da area financeira preparar relat6rios gerenciais, sinteticos, 

zelando pela clareza e objetividade das informac;oes solicitadas e apresentadas. A 

principal fonte de dados para a elaborac;ao de tais relat6rios e sem duvida a 

contabilidade da organizac;ao. 

A Contabilidade caracteriza-se por registrar todas as transac;oes da organizac;ao, 

constituindo-se num grande banco de dados, organizado segundo criterios formais 

estabelecidos por normas claras e aceitas. As informac;oes contabeis serao a materia-

prima dos relat6rios informativos gerenciais, portanto, para que gerem informac;oes 

uteis a tomada de decisoes, nao bastara apenas possuir as informac;oes, sera 

necessaria tambem trata-las ou organiza-las de modo clara e consistente. 

Do ponto de vista gerencial, o prop6sito da informa9ao contabil e habilitar a organiza9ao a atingir 
seu objetivo... 0 sistema contabil proporciona aos gestores e tam bern aos usuarios externos, 
visao geral da organizayao, servindo de liga9ao entre outros sistemas de informayao ... Quando 
usada nc processo de controle, a informa9ao contabil reveste-se de grande importancia, pois, 
alem de prestar-se como padrao e feedback para o processo, pode tambem ser usada como 
medida de desempenho das pessoas envolvidas em diversas areas. 
A operacionalizayao de urn sistema de informayao contabil na gestao econ6mica, levando em 
conta a necessidade de diferentes safdas de informa9ao, e formulada a partir de urn banco de 
dados, constitufdo dos arquivos de contabilidade formal, ajustados ou incrementados por dados e 
informa96es que serao comunicados internamente ... (FIGUEIREDO, 1997, p.39). 

A periodicidade das informac;oes gerencias devera variar de acordo com as 

necessidades da organizac;ao. E aconselhavel, no entanto, que os relat6rios financeiros 

sejam elaborados mensalmente, ou no maximo a cada trimestre, para cada urn dos 

projetos. Assim procedendo, os gestores poderao promover os ajustes necessaries no 

planejamento, nos gastos futuros, no fluxo de caixa dos projetos ou da organizac;ao 

como urn todo. 

Os relat6rios financeiros das organizac;oes do terceiro setor serao considerados 

tao mais uteis, quanta maiores, melhores e mais precisas forem as informac;oes que 
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dele constarem. E importante, entretanto, adequar o esforc;o de elaborac;ao as reais 

necessidades da instituic;ao. Assim, e preciso escolher corretamente quais aspectos 

serao acompanhados nos relat6rios financeiros gerencias. As receitas e despesas por 

categorias e por projetos, obviamente, em cern por cento dos casos, constituem-se em 

informac;oes importantes. 

De modo geral, a contabilidade gerencial devera prover nos relat6rios: 

• lndicar com informac;oes a capacidade de continuidade da organizac;ao na 
consecuc;ao de seus objetivos. 

• Demonstrar a capacidade de gestao dos recursos por parte dos gestores da 
ONG. 

• Evidenciar os fluxos de recursos empregados nos projetos e a disposic;ao da 
ONG. 

• Apurar os custos relevantes para a instituic;ao. Sejam estes apurados por projeto, 
centro de custo, unidade, base de pesquisa, categorias de despesa ou ainda, 
levantamentos especfficos como a apurac;ao de um custo relevante por motivos 
que podem variar. 

• lnformar sobre a liquidez dos recursos, sua disponibilidade e, quando 
necessaria, o relat6rio financeiro gerencial devera trazer as explicac;oes e 
comentarios analfticos para auxiliar o pleno entendimento do documento. 

2.7. GESTAO FINANCEIRA. 

As ONG's ambientalistas contam com um quadro tecnico bern qualificado para a 

execuc;ao de suas atividades fim. E grande o numero de especialistas, mestres e 

doutores que atuam no desenvolvimento de pesquisas, preservac;ao da fauna e flora, 

conservac;ao do meio ambiente e educac;ao ambiental. 0 mesmo nao acontece com 

tanta freqOencia com relac;ao aos profissionais da area financeira. Nao raramente, a 

posic;ao de gestor financeiro e ocupada por colaboradores que possuem somente 

alguma vivencia pratica na area. 0 colaborador entao e chamado ao sacriffcio, e 

procura preencher uma lacuna existente no quadro funcional da entidade. 
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Raramente, encontra-se nas ONG's profissionais com formac;ao em financ;as, 

contabilidade, administrac;ao ou areas afins, atuando como gestores administrativos 

financeiros. 

Decorre dessa realidade pratica uma serie de equivocos, falhas de controle, 

deficiencias nos sistemas de informac;oes gerenciais, que podem, com o passar dos 

anos, encaminhar a organizac;ao para uma situac;ao de insolvencia ou a outras 

dificuldades relativas a transparencia e acuidade das informag6es que deve prestar a 

sociedade civil, aos parceiros, conselheiros, dentre outros. 

Este trabalho espera demonstrar a complexidade e importancia das atividades 

relacionadas a gestao financeira de organizac;oes, bern como seu carater essencial 

para a sobrevivencia da ONG. 

No entanto, antes de avanc;ar com a exposic;ao, e importante definir e apontar a 

missao e objetivos que, de urn modo geral, devem orientar a area financeira de uma 

ONG. 

A coordenac;ao financeira de uma ONG e a principal responsavel pela gestao de 

todos os recursos financeiros empenhados para a execuc;ao das atividades planejadas 

pela organizac;ao. Essa responsabilidade envolve a gestao da tesouraria, contabilidade, 

contas a pagar, valores a receber, custos e elaborac;ao de orc;amentos. Oeste modo o 

coordenador financeiro e o responsavel pela correta aplicac;ao dos recursos financeiros 

captados. Tambem deve dedicar seus esforc;os e atenc;ao a gestao do capital de giro e 

fluxo de caixa, com os quais a ONG honrara seus compromissos assumidos com 

fornecedores e colaboradores. 
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Mais ainda, se numa sociedade privada e com fins lucrativos e objetivo central da 

administrac;ao financeira "maximizar o valor de mercado das ac;oes ou do capital dos 

proprietaries", nas organizac;oes sem fins lucrativos essa responsabilidade volta-se a 

gestao financeira, visando a otimiza~ao dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, com o objetivo de viabilizar a execu~ao das atividades desenvolvidas 

pela ONG, buscando sempre maximizar os resultados e minimizar os custos 

envolvidos nas mesmas, de modo a obter a melhor utiliza~ao possivel dos 

recursos, evitando deficits operacionais recorrentes e viabilizando superavits 

sempre que possivel. 

Para atingir o objetivo acima, o gestor financeiro dispoe de varias ferramentas de 

controle que, adaptadas a realidade do terceiro setor, comprovadamente podem 

dinamizar a atuac;ao da ONG. 

Ferramentas como controles orc;amentarios, fluxes de caixa e relat6rios 

gerenciais serao abordadas mais adiante, nas sec;oes subsequentes. 

Desde logo, no entanto, e precise tornar claro que o gestor financeiro arcara, na 

maioria dos casos, com a responsabilidade de articular os setores ou departamentos 

que geram informac;oes relevantes para a gestae financeira dos recursos. Assim, no 

mfnimo as areas de contabilidade, a tesouraria, o setor de contas a pagar, o setor de 

pessoal e o setor de compras devem estar em perfeita sintonia dentro da ONG. Os 

relat6rios gerenciais gerados a partir dos dados fornecidos por essas areas, serao de 

grande importancia para a gestae eficiente da organizac;ao. 
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2.7.1. 0 plano de contas. 

0 plano de contas e um instrumento capaz de refletir e classificar todas as 

despesas incorridas pela organizagao num dado periodo de tempo, representa a forma 

como estao organizadas as contas que serao utilizadas para o registro dos fatos e 

transagoes administrativas, de modo uniforme e seguindo criterios pre estabelecidos. 

E um instrumento fundamental de orientagao para a classificagao dos fatos 

administrativos. Oeste modo, o orgamento aprovado devera encontrar correspondemcia 

no plano de contas da organizagao para que possa ser mais facilmente controlado. 

Normalmente as contas do plano de contas sao separadas em quatro grandes 

grupos: ativo, passivo, contas de resultado e contas de compensagao. 

As contas de ativo normalmente nas ONG's apresentam-se assim subdivididas: 

Circulante: registra as contas que representam os bens e direitos que por sua 

finalidade estao em constante variagao. Seu prazo de realizagao nao deve superar o 

exercicio seguinte ao da publicagao do balango. 

Disponibilidades: registra os recursos financeiros que se encontram a disposigao 

imediata da organizagao, vale dizer, os meios de pagamento em moeda corrente e 

outras especies, os depositos bancarios a vista e os tltulos de liquidez imediata. 

Realizavel a curto prazo: registra creditos, estoques, despesas antecipadas e 

outros bens ou valores que tern prazo de realizagao restrito ao exercicio subsequente a 

data do balan\-O patrimonial. 

Realizavel a Iongo prazo: registra creditos, estoques, despesas antecipadas e 

outros bens ou valores que tern prazo de realizagao superior ao termino do exercicio 

subsequente a data do balango patrimonial. 
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Permanente: registra os recursos que foram aplicados de modo permanente, ou 

seja, aqueles direitos de liquidez nao imediata cuja perspectiva de permanencia na 

organizac;ao ultrapassa um exercfcio social. 

De outro lado, o passivo apresenta as origens dos recursos e subdivide-seem: 

Circulante: registra as obrigac;oes conhecidas e os encargos estimados, cujos 

prazos estabelecidos situam-se dentro do exerclcio subseqOente a data do balanc;o 

patrimonial. 

Exigivel a Iongo prazo: registra as obrigac;oes conhecidas e os encargos 

estimados, cujos prazos estabelecidos situam-se ap6s o termino do exercfcio 

subseqOente a data do balanc;o patrimonial. 

Patrimonio Social: indica os valores decorrentes da variac;ao patrimonial, 

incorporac;ao de reservas e superavits. A NBCT-10 e a norma brasileira que trata da 

contabilidade especificamente aplicada as organizac;oes sem tim de lucro. A NBCT-10 

recomenda a adoc;ao da nomenclatura Patrimonio Social em correspondencia ao 

'Capital Social' das empresas. 

As contas de resultado sao aquelas onde, o gestor financeiro podera analisar os 

resultados dos projetos e da instituic;ao como um todo, identiticando receitas e 

despesas: 

Receitas da atividade fim: registra as receitas e os ganhos da entidade no 

perfodo, decorrentes da atividade tim. 

Custos, despesas, encargos e perdas da atividade fim: registra os custos, as 

despesas, as perdas e os encargos pagos decorrentes da atividade tim. 
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Receitas de atividade meio: registra as receitas e os ganhos do perfodo, 

decorrentes da atividade meio, seja ela a comercializaC(ao ou a presta9ao de serviC(OS 

destinadas a custear ou manter as atividades de preservaC(ao ambiental. 

Custos, despesas, encargos e perdas da atividade meio: registra os custos, as 

despesas, as perdas e os encargos pagos, decorrentes da atividade meio. 

Despesas administrativas de funcionamento, financeiras e outras receitas 

financeiras: registra as despesas, os encargos, as perdas, incorridas ou pagas, 

decorrentes da manutenC(ao das atividades meio (administraC(ao, vendas, financeiras 

etc.). 

Variar;ao patrimonial do exercfcio: registra o resultado, deficit ou superavit 

apurado ao final do exercfcio social. 

Por ultimo, as contas de compensaC(ao constituem urn sistema proprio onde sao 

registrados os fatos relevantes cujos efeitos possam traduzir-se em modificaC(oes no 

patrimonio da entidade. E importante lembrar que esse grupo de conta nao faz parte do 

ativo, enquanto ativo, e nem do passivo propriamente dito, constituem, na verdade, urn 

grupo auxiliar de contas extra patrimoniais, que se destinam a registrar controles, riscos 

e beneffcios recebidos ou concedidos. A ONG podera, por exemplo, criar contas de 

compensaC(ao para registrar os emprestimos entre projetos, gerados por necessidade 

de caixa, embora se saiba que, em muitos casos, recursos governamentais por 

exemplo, esta pratica nao e aceita. 

Finalmente, e importante notar que, uma vez definido o plano de contas, e 

importante liga-lo aos orC(amentos aprovados, definindo as correspondencias entre 

ambos. Quanta mais homogemeas forem as rubricas de orC(amento e as contas do 
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plano de contas, mais facil sera essa tarefa. Gada entidade elabora junto ao seu 

contador urn Plano de Contas que satisfac;a suas necessidades de acordo com as 

operac;oes por ela praticadas. Essa elaborac;ao utiliza - se de criterios tecnicos e atribui 

a cada conta urn c6digo que a especifica. A codificac;ao facilita a identificac;ao das 

contas pelo classificador contabil e permite a diferenciac;ao de contas como, por 

exemplo, doac;oes a receber de curta e de Iongo prazos; fornecedores e impastos a 

pagar etc. Urn exemplo condensado de Plano de Contas poderia ser constitufdo das 

seguintes contas: 

1 - Ativo 
1.1- Circulante 
1.1.1- Disponfvel 
1.1.1.1 - Caixa 
1.1.1.2 - Bancos - Conta Movimento 
2- Passivo 
2.1 - Circulante 
2.1.1 - Fornecedores 
3- Patrimonio Uquido 
3.1- Patrimonio Social 
3.2- Reservas Sociais 
3.1.1 - Reservas patrimoniais 
3.1.2 (-) Patrimonio social a lntegralizar 
4. Resultados das operac;oes 
4.1 - Receitas. 
4.2 - Despesas 
5. Sistemas de contas de compensac;ao. 

Alem da tecnica contabil, o Plano de contas deve respeitar a Lei n.0 6 404/76, os 

artigos numero178 a 185; 187 e 193 a 197. Esses dispositivos preestabelecem c 

"esqueleto" do Plano de Contas, conforme modelo acima explicitado. Ha que se 

observar que a Lei n. 0 6 404/76 da as linhas gerais de elaborac;ao do Plano de Contas, 
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cabendo ao contador a sua elaboragao e adequagao, de modo a torna-lo adaptado as 

necessidades da ONG. 

2.7.2. 0 Fluxo de Caixa (previsao). 

0 fluxo de caixa e urn importante instrumento de controle e gestao financeira, 

elaborado para assegurar e prever que a organizagao tera disponivel em seu caixa, os 

recursos financeiros necessaries para honrar seus compromissos e obrigagoes, dentro 

dos prazos estabelecidos por lei ou acordados com seus fornecedores. Por nao ser de 

elabora<;ao obrigat6ria, o fluxo de caixa e muitas vezes negligenciado pelos gestores 

menos preparados. E importante notar aqui a extrema utilidade e relevancia dessa 

ferramenta de controle. Ao gestor financeiro cabe sempre lembrar que o superavit 

contabil nao paga emprestimos ou fornecedores, s6 o "dinheiro vivo" podera o fazer. 

A previsao para o fluxo de caixa costuma ser esquecida por nao ser uma exigemcia legal ou 
normativa. Mas pode ser um documento inestimavel. Use a previsao para antecipar o fluxo de 
caixa da empresa ... A previsao do fluxo de caixa ... tem ponto de vista volta do para o futuro. Ela 
preve em que ponto as demandas sobre as reservas da empresa serao grandes a ponto de 
exaurir o dinheiro- tanto demandas dos neg6cios normais como as do crescimento planejado. 
(BROOKSON, 2001, p. 40) 

Para elaborar o fluxo de caixa, uma organizagao disp6e fundamentalmente de 

tres metodos distintos: 'direto', 'lucro ajustado' e 'diferenga do capital de giro'. Aquele 

que mais se ajusta a maioria das ONGs eo metodo direto. Esse, portanto, sera o unico 

contemplado nas paginas seguintes. Cabe lembrar que o metodo direto e o mais 

indicado tambem para as pequenas e medias empresas, e ajusta-se melhor aos 

periodos curtos como: semana, mes ou trimestre. No exemplo oferecido ao leitor, 

entretanto, elabora-se urn fluxo de caixa direto para o periodo de urn ano, e inclui-se 

como informagao adicional a geragao de caixa da organizagao, isto e, no periodo 
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abrangido pelo fluxo, quantifica-se em quanto as receitas previstas excederiam as 

despesas previstas antes do pagamento de tributos. 

A tesouraria da organizagao dispoe de todos os dados necessarios para a 

elaboragao de um fluxo de caixa diario de pagamentos e recebimentos, que podera 

embasar as projegoes para datas futuras. 

0 fluxo de caixa necessariamente seguira o regime de caixa, assim, por esse 

criteria, as receitas e despesas serao registradas somente quando houver a previsao de 

seu efetivo recebimento ou pagamento. Em fungao disso, o superavit ou deficit 

decorrente da confrontagao de tais registros sera financeiro e nao contabil. 

A elaboragao do fluxo de caixa devera ter como base os valores estimados das 

receitas e suas datas previstas de recebimento pela entidade, assim como as despesas 

orgadas e as datas previstas nos cronogramas de execugao dos projetos. Oeste modo 

a entidade podera verificar se, ao Iongo do exercfcio, tera ou nao dificuldades de caixa 

para honrar seus compromissos e podera antecipar eventuais necessidades ou sobras 

de recursos. E comum, em muitas ONG's, existirem defasagens entre o prazo medio de 

recebimento das doagoes e o prazo medio do pagamento a fornecedores. Nessa 

situagao, a entidade deve buscar alternativas de financiamento temporario, enquanto 

aguarda a chegada dos recursos do projeto, sob pena de, se nao o fizer, tornar-se 

inadimplente e ver seu nome inclufdo no rol dos maus pagadores. Por outro lado, nos 

perfodos de excesso de recursos, o gerente financeiro devera providenciar aplicagoes 
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que garantam urn born retorno sobre os recursos aplicados de modo a produzir uma 

margem segura e confortavel para honrar os compromissos assumidos. 

Para uma maior compreensao acerca das informag6es que o fluxo de caixa 

previsto pode gerar para a gestao da organizagao, sugere-se o acompanhamento do 

exemplo inserido no Anexo IV. 

2.7.3. Gerenciamento do capital de giro. 

Como visto anteriormente, a DOAR deve apresentar de forma ordenada e 

sumariada as operag6es que afetem o capital circulante liquido da organizagao. A 

DOAR permite que o analista das demonstrag6es contabeis, venha a conhecer a 

situagao financeira de curto prazo da entidade e possa avaliar a capacidade de 

pagamento das obrigag6es circulantes da ONG. Ela tambem evidencia a politica de 

financiamentos e investimentos de recursos nao circulantes da organizagao. 

Se o capital circulante liquido (CCL), que tambem e chamado capital de giro, 

apresenta valores positivos, pode-se afirmar que a organizagao esta utilizando capital 

proprio para financiar seus ativos imobilizados e parte do proprio ativo circulante. Esta, 

alias, e a situagao mais comum encontrada nas ONG's ambientalistas do Brasil. Cabe 

lembrar que, por se tratarem de organizag6es sem fins lucrativos, as linhas de credito e 

financiamentos bancarios de Iongo prazo disponlveis na rede bancaria do pals, 

praticamente inexistem para as ONG's. Oeste modo, a grande maioria das 

organizag6es sem fins lucrativos do pals auto-financia seus ativos. 
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Eventualmente, o CCL pode apresentar valor igual ou muito proximo de zero. 

Nessa situa<;ao, o financiamento dos ativos permanentes da ONG sera todo efetivado 

com recursos pr6prios e o ativo circulante sera todo financiado par terceiros. 

A pior situa<;ao financeira posslvel para a institui<;ao se apresenta quando o CCL 

e negativo. Nesse caso o capital de giro da ONG e insuficiente para financiar as 

transa<;oes correntes e parte do ativo imobilizado obrigatoriamente sera financiado com 

obriga<;oes de curta prazo. 

Urn gestor atento procurara reverter essa situa<;ao o mais rapidamente posslvel, 

atraves do aumento do ativo circulante e/ou concomitante redu<;ao das obriga<;oes de 

curta prazo. Caso a ONG tenha estoques de mercadorias, utilizadas para a gera<;ao de 

recursos pr6prios e posterior financiamento de atividades fim, existira a possibilidade da 

venda desses estoques a vista e a pre<;os pouco acima dos custos, como forma de 

aumentar rapidamente o caixa. Tambem e recomendavel uma revisao dos ativos 

imobilizados, no sentido de verificar se ha itens que podem ser alienados, com 

pagamento a vista, para refor<;ar o capital de giro da organiza<;ao. Sabe-se da 

dificuldade de efetivayao de emprestimos de Iongo prazo junto as institui<;oes 

financeiras nacionais mas, em uma situa<;ao adversa, todas as tentativas e alternativas 

devem ser consideradas. Dentre as alternativas posslveis, podem surgir formas de 

alongamento do perfil da dlvida corrente, par exemplo, nos casas em que a ONG tenha 

passivos com a Previdencia Social, sera posslvel, mediante negocia<;ao, alongar os 

prazos de pagamento dessa dlvida. lsso reduzira o passivo de curta prazo aumentando 

o CCL. Par fim, a mais amarga das medidas e a redu<;ao de gastos correntes e nlvel de 
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atividades, que podem implicar em diminui<;:ao de pessoal e resultados aquem dos 

previstos. 

2. 7.4. Os custos administrativos ou indiretos. 

Talvez esse seja o maior desafio que as organiza<;:oes sem fins lucrativos tenham 

de enfrentar: o financiamento de seus custos indiretos. 

Esses custos diversas vezes fogem ao controle dos gestores menos avisados, 

pais tern como uma de suas principais caracteristicas a maior dificuldade de 

mensura<;:ao em rela<;:ao aos custos diretos do projeto. Enquanto esses ultimos sao 

mais transparentes e facilmente verificaveis na pratica, os primeiros muitas vezes sao 

percebidos pela organiza<;:ao somente ap6s sua efetiva realiza<;:ao e muitas vezes 

excedem os valores previstos. 

E importante, na elabora<;:ao dos or<;:amentos dos projetos, prever quais serao os 

impactos sabre a estrutura da ONG, gerados na implanta<;:ao e execu<;:ao das atividades 

planejadas. Com efeito, novas projetos ou atividades implicam em novas gastos com 

despesas administrativas, como agua, luz, telefone e eventualmente alugueis. 

Normalmente, as despesas cobertas pelos custos administrativos indiretos sao: salarios 

dos funcionarios da sede, alugueis e despesas de escrit6rio, maquinas e equipamentos 

utilizados no escrit6rio, seguros, deprecia<;:ao, servi<;:os aos associados, manuten<;:ao de 

biblioteca, dentre outros. 

Um agravante na questao dos custos administrativos indiretos e o fato de muitos 

financiadores considerarem que tais custos sejam uma contrapartida devida pelas 

ONG's, nao devendo ser financiados pelos recursos repassados a organiza<;:ao. Ha 
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nesse momenta a necessidade premente da busca pelo financiamento desses custos 

por meio de recursos pr6prios. Oeste modo, algumas estrategias podem ser uteis para 

minimizar esse impacto na estrutura da organizac;ao. Enumeram-se a seguir algumas 

de las: 

a) Controlar as despesas administrativas, sistematica e rigorosamente, por meio de 
relat6rios de despesas peri6dicos e adotar, se necessaria, medidas restritivas aos 
eventuais abusos cometidos por colaboradores na utilizac;ao diaria da sede e seus 
equipamentos de apoio. 

b) Reduzir o orc;amento administrative, incluindo itens do mesmo diretamente nos 
orc;amentos de projetos e programas. 

c) lncluir nas propostas orc;amentarias valores relatives a taxa administrativa, 
negociando a aceitac;ao das mesmas com financiador. 

d) ldentificar possfveis doadores que contribuam para o fortalecimento institucional, 
financiando tais custos. Nao e incomum encontrar financiadores dispostos a custear 
treinamentos e capacitac;ao de pessoal administrative, ou mesmo o financiamento de 
sede propria, centres de visitac;ao etc. 

e) Gerac;ao de recursos pr6prios atraves de atividades mercantis, prestac;ao de 
servic;os, centros de visitac;ao com cobranc;a de ingresses e posterior utilizac;ao desses 
recursos na cobertura dos custos indiretos. 

f) Criac;ao de urn "fundo institucional" - aplicac;ao financeira de baixo risco no sistema 
bancario - capaz de gerar, no media e no Iongo prazo, recursos suficientes para a 
cobertura dos custos indiretos institucionais. 

g) Desenvolvimento de polfticas de doac;ao e filiac;ao, atraves da emissao de 
certificados e utilizac;ao de beneffcios fiscais - leis de incentive - por pessoas ffsicas e 
jurfdicas doadoras e posterior utilizac;ao desses recursos para a cobertura de custos 
indiretos ou mesmo a incorporac;ao destes ao fundo institucional, se o mesmo ja houver 
sido criado. 

Finalmente, e importante lembrar que muitas ONG's desconhecem o verdadeiro 

montante de seus custos indiretos por deficiencias existentes em seu sistema de 

contabilidade. 
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Muitas Ong's tem custos administrativos mais altos que os realmente necessaries, simplesmente 
porque ainda nao deram inicio a praticas basicas de contabilidade. Muitos dos chamados "custos 
basicos" - ligac;oes internacionais, transmissao de fax, fotoc6pias, usa de veiculos e ate mesmo 
tempo de trabalho dos funcionarios (da sede) - nao sao totalmente despesas administrativas, 
mas deveriam ser financiadas, parcialmente, pelos orc;amentos especificos dos programas. 

Estabelecendo metodos simples de contabilizar o usa de telefones, maquinas de fax, copiadoras 
e outras maquinas, e de veiculos, para citar apenas os mais comuns, a ONG descobrira que a 
maioria dos custos associados aquelas despesas, esta na realidade, relacionada aos programas. 
E tambem importante manter o controle diario do tempo de cada funcionario remunerado, para 
manter os custos dentro dos orc;amentos apropriados. (URBAN, 1997, p.170) 

Assim, evidencia-se a importancia dos controles internos da organizac;ao, 

expostos na sec;ao que se segue. 

2.8. A IMPORTANCIA DOS CONTROLES. 

Os controles de uma organizac;ao viabilizam a protec;ao do patrimonio e podem, 

quando bern utilizados, apontar caminhos para que a ONG atinja seus objetivos 

estrategicos. Mais ainda, o resultado financeiro de urn projeto ou centro de custos 

podera ser apurado mediante a utilizac;ao de controles desenvolvidos pela gestao 

financeira da ONG. Nesse sentido os relat6rios que apresentam a verificac;ao dos 

orc;amentos previstos e realizados de acompanhamento fisico financeiro de projetos, os 

relat6rios parciais de despesas correntes e a observac;ao constante e detalhada desses 

numeros, poderao, sem sombra de duvida, proporcionar ganhos de eficiencia para a 

organizac;ao, a medida que ensejarem ac;oes corretivas e apontarem os principais 

problemas financeiros da organizac;ao. 

Usualmente, as Organizac;oes nao Governamentais ambientalistas do Brasil 

dispoem de alguns controles internos implantados. Estes raramente sao suficientes 

para garantir a utilizac;ao eficiente dos recursos recebidos, porem, face a realidade do 
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financiamento dos custos administrativos, tais controles internos tern representado a 

realidade possfvel das ONG's brasileiras. 

Os controles internes consistem nas politicas e procedimentos estabelecidos e mantidos pelos 
gestores com o intuito de garantir que a organiza9ao atinja seus objetivos assegurando que as 
melhores praticas de gestao sejam aplicadas na organiza9ao ( ... ) Os objetivos do gerenciamento 
dos controles internes sao: 

• Otimizar os recursos disponfveis 
• Prevenir erros e fraudes 
• Salvaguardar os ativos 
• Manter um sistema de controle confiavel. 

0 controle interno esta intimamente ligado ao planejamento organizacional e as medidas de 
avalia9ao adotadas pela organiza9ao para verificar se seus objetivos estao sendo atingidos ou 
nao. (HARRISON, 1996, p.334. Tradu9ao do autor) 

A seguir, explicitam-se alguns dos controles internos mais comuns, classificados 

em contabeis e administrativos. 

2.8.1. Controles lnternos. 

Segundo a Resoluc;ao CFC n°. 820/97, item 11.2.5.1, o sistema contabil e de 

controles internos compreende o plano de organizac;ao e o conjunto integrado de 

metodo e procedimentos adotados pela entidade na protec;ao do seu patrimonio, 

promoc;ao da confiabilidade, tempestividade dos seus registros e demonstrac;oes 

contabeis e sua eficacia operacional. 

Os controles internos contabeis sao de responsabilidade da administrac;ao, 

reunem o plano de organizac;ao e o conjunto integrado de metodos e procedimentos 

adotados pela entidade na protec;ao de seu patrimonio. Promovem a confiabilidade e a 

tempestividade dos registros e demonstrac;oes contabeis, bern como sua eficacia 

operacional. 

Tambem de responsabilidade da administrac;ao, os controles internos 

administrativos compreendem o plano de organizac;ao e o conjunto integrado de 
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metodos e procedimentos adotados pela entidade a fim de promover uma gestao 

responsavel do patrimonio. 

Diante da classificac;ao apresentada acima, os objetivos do controle interno 

podem ser assim reapresentados: 

a) controle contabil: proteger os ativos e produzir dados contabeis confiaveis. 
b) controle administrativo: auxiliar a administrac;ao na conduc;ao ordenada das 
atividades da entidade. 

Sao exemplos de controles contabeis: 

• controles fisicos sabre ativos, como por exemplo os sistemas de inventario 
peri6dico. 

• ou permanente quando informatizado. 
• auditoria interna. 
• sistemas de conferencia, aprovac;ao e autorizac;ao. 
• segregac;ao de fungoes- o que significa dizer que pessoas que tern acesso aos 

registros contabeis nao podem custodiar ativos da empresa. 

Sao exemplos de controles administrativos: 

• controle de qualidade. 
• treinamento de pessoal. 
• normas e procedimentos internos. 
• analise das variac;:oes entre os valores or9ados e realizados nos projetos. 
• controle de compromissos ja assumidos porem ainda nao cumpridos. 

As Organizac;oes nao governamentais brasileiras de maior projec;ao e expressao 

nacional, ou mesmo internacional, atualmente, ja percebem a necessidade da 

elaborac;ao de auditorias peri6dicas para assegurar a eficiencia, eficacia e, acima de 

tudo, a transparencia para a sociedade civil de seus sistemas de controles implantados. 

Essa necessidade tambem se faz notar naquelas OSCIP's que firmaram termos de 

parceria com o poder publico e tern suas contas submetidas ao 6rgao fiscalizador do 

governo federal. 
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Muitas delas passaram a contratar empresas de auditoria independente para 

emissao de parecer sobre a adequac;ao de suas demonstrac;oes contabeis. 

Menos comum, mas que tambem vern se tornando pratica crescente, e a 

manutenc;ao, em seus pr6prios quadros de funcionarios, da figura do auditor interno, ou 

equivalente sob outro cargo, mas que seja alguem exercendo a func;ao de verificar 

internamente a eficiencia dos controles implantados pela entidade e responsavel por 

produzir relat6rios voltados para os gestores da ONG. 

Ha, portanto, dois tipos de auditoria voltadas a avaliac;ao dos sistemas de controles: 

a auditoria interna e a auditoria externa. 

A auditoria interna e a auditoria realizada por profissionais empregados da propria 

entidade, portanto, e apenas parcialmente independente, e alem das informac;oes 

contabeis e financeiras, se preocupa tambem com os aspectos operacionais. 

Normalmente, a auditoria interna se reporta a presidencia ou diretoria executiva da 

organizac;ao, funcionando como urn 6rgao de assessoramento. 

0 Conselho federal de Contabilidade (CFC), atraves da Resoluc;ao n.0 986/03, 

apresentou o seguinte conceito ao definir auditoria interna: 

"A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avaliac;oes, levantamentos e 

comprovac;oes, metodologicamente estruturados para a avaliac;ao da integridade, 

adequac;ao, eficacia, eficiencia e economicidade dos processos, dos sistemas de 

informac;oes e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de 

riscos, com vistas a assistir a administrac;ao da entidade no cumprimento de seus 

objetivos." 
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A atividade de Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, com 

enfoque tecnico, objetivo, sistematico e disciplinado, e tern por finalidade agregar valor 

ao resultado da organiza<(ao, apresentando subsfdios para o aperfei9oamento dos 

processos, da gestao e dos controles internos, por meio da recomenda9ao de solu<f6es 

para as nao-conformidades apontadas nos relat6rios. 

E oportuno salientar que a auditoria interna nao se limita somente aos aspectos 

contabeis de uma organiza<(ao, logo deve ser realizada, preferencialmente, por uma 

equipe multi e interdisciplinar. 

Por sua vez, a auditoria externa em urn sentido amplo, pode ser definida como 

aquela auditoria sobre as areas financeiras e tecnico-administrativas, realizada por 

profissionais independentes, isto e, funcionarios de empresas de auditoria e nao da 

ONG. 

No Brasil, a pratica da Auditoria Externa esta regulamentada pelo CFC, pela 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM e pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 

Consoante o art. 177 da Lei n.0 6.404/76, as demonstra<(6es financeiras das 

companhias abertas devem observar as normas expedidas pela Comissao de Valores 

Mobiliarios e sao obrigatoriamente examinadas por auditores independentes ou 

externos, registrados na mesma Comissao. Nas organiza<(6es sem fins lucrativos essa 

exigencia de registro na CVM e dispensada, porem, no caso da auditoria externa, e 

exigencia do CFC que os trabalhos sejam conduzidos por contador habilitado e 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

Assim, ao auditor externo cabe avaliar o sistema de controle interno das 

entidades, pois a partir dessa avalia9ao serao determinadas a natureza, oportunidade e 
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extensao da aplica(_(ao dos procedimentos de auditoria a serem por ele adotados. 

Quanto mais rigorosos forem os controles internos, menor o volume de testes a serem 

aplicados pela auditoria independente. Para isso o auditor externo devera considerar: 

a) o tamanho e a complexidade das atividades da entidade; 
b) os sistemas de informa9ao contabil, para efeitos tanto internos quanto externos; 
c) as areas de risco da auditoria; 
d) a natureza da documentaC(ao, em face dos sistemas de informatizaC(ao adotados pela 
entidade; 
e) o grau de descentraliza(_(ao de decisao adotado pela administra(_(ao da entidade; e 
f) o grau de envolvimento da auditoria interna, se existente. 

Ao auditor externo tambem cabe efetuar sugestoes objetivas para o 

aprimoramento dos sistemas de controle da entidade, quando surgirem opinioes 

consubstanciadas nas observaC(6es elaboradas no decorrer do seu trabalho. 

Segundo o item 11.2.5.4 da Resolu(_(ao 820/97, a avaliaC(ao do sistema contabil e 

de controles internos pelo auditor externo devera considerar os seguintes aspectos: 

a) o ambiente de controle existente na entidade; 
b) os procedimentos de controle adotados pela administra9ao da entidade. 

Quanto a avaliaC(ao do ambiente de controle existente, o auditor externo devera 

considerar: 

a) a defini9ao de fun96es de toda a administra9ao; 
b) o processo decis6rio adotado na entidade; 
c) a estrutura organizacional da entidade e os metodos de delegaC(ao de autoridade e 
responsabilidade; 
d) as politicas de pessoal e a segrega9ao de funC(oes; e 
e) o sistema de controle da administra(_(ao, incluindo as atribuiC(oes da auditoria interna, 
se existente. 

Na avaliaC(ao dos procedimentos de controle devem ser considerados: 

a) as normas para a elabora(_(ao de demonstra96es contabeis e quaisquer outros 
informes contabeis e administrativos, para fins internos ou externos; 
b) a elaboraC(ao, a revisao e a aprovaC(ao de concilia96es de contas; 
c) a sistematica revisao da exatidao aritmetica dos registros; 
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d) a adoc;ao de sistemas de informac;ao computadorizados e os controles adotados na 
sua implantac;ao, alterac;ao, o acesso a arquivos e gerac;ao de relatorios; 
e) os controles adotados sobre as contas que registram as principals transac;oes da 
entidade; 
f) o sistema de aprovac;ao e a guarda de documentos; 
g) a comparac;ao de dados internos com fontes externas de informac;ao; 
h) os procedimentos de inspec;oes ffsicas periodicas em ativos da entidade; 
i) a limitac;ao do acesso fisico a ativos e registros; e 
j) a comparac;ao dos dados realizados com os dados projetados. 

Ao final de seu trabalho, o auditor externo emitira urn parecer sobre os 

demonstrativos contabeis e financeiros por ele examinados, declarando estarem os 

mesmos em conformidade ou nao com a realidade dos fatos ocorridos no exercicio 

social em questao. 

0 parecer favoravei e sem ressalvas reforc;ara a posic;ao da ONG perante 

financiadores e sociedade civil, na medida em que atestara a idoneidade dos 

procedimentos administrativos da organizac;ao. 

Ha ainda uma serie de controles que podem, em maior ou menor medida, serem 

realizados pela organizac;ao, dependendo da natureza de suas atividades, e que 

tambem serao objeto de exame em uma auditoria. Relacionam-se abaixo alguns dos 

mais relevantes: 

• Controles fisicos sobre ativos. 

Cabe a entidade adotar medidas que limitem o acesso de seus colaboradores a 

seus ativos e estabelecer controles ffsicos sobre eles. E preciso especial atenc;ao com: 

a) o manuseio de numerario recebido e ainda nao enviado para deposito em conta 
corrente bancaria; 
b) a emissao de cheques (em particular no caso de assinatura (mica, embora essa 
pratica deva ser evitada ao maximo pelas organizac;oes que buscam transparemcia e 
idoneidade em suas transac;oes); 
c) custodia de ativos: estoques, imobilizado e outros. 
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Sao medidas geralmente adotadas pelas empresas privadas e raramente 

verificadas nas ONG's, mas que em alguns casas podem auxiliar sobremaneira na 

salvaguarda dos ativos: 

a) local fechado e de acesso restrito para localizagao do caixa e; 
b) utilizagao de cofres para guarda de titulos e documentos. 

• Segregagao de fungoes. 

Uma mesma pessoa nao pode ter acesso aos ativos e aos registros contabeis da 

instituigao. Essas fungoes sao consideradas incompatlveis nos sistemas de controles 

internos. Essa medida visa evitar que alguem possa desviar fisicamente ativos da 

organizagao e depois baixa-los dos registros contabeis para ocultar a operagao. 

• Sistemas de Confer€mcia. 

A ONG deve promover a confrontagao peri6dica dos ativos sob guarda de seus 

colaboradores com os registros contabeis desses mesmos ativos. Para isso deve adotar 

procedimentos de: 

a) contagem de saldos de caixa em relagao ao saldo dessa conta no livro razao; 
b) verificagao dos titulos em comparagao como saldo da conta investimentos do razao; 
c) conciliagoes bancarias (saldo do razao em comparagao com o extrato bancario); 
d) inventario fisico (contagem) dos bens em estoque e do ativo imobilizado em 
confronto com os registros individuais das respectivas contas de razao. 

2.8.2. Limitagoes do controle interno. 

Os controles internos podem apresentar limitagoes ou deficiencias mesmo 

depois de testados e implantados. As causas dessas limitagoes tern origens diversas. 
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As limita96es do controle interno, mais comumente encontradas, estao 

relacionadas a situay6es abaixo: 

a) negligencia de colaboradores em rela9ao a execu9ao de suas atribui96es diarias; 
b) conluio de colaboradores com vistas a apropria9ao de bens da entidade; 
c) inadequayao de treinamento dos colaboradores; 
d) insuficiente conhecimento dos colaboradores sabre as normas de funcionamento da 
i nstitu i9ao. 

Diante de circunstancias como estas podem ocorrer desfalques temporaries ou 

permanentes sabre o patrimonio da entidade. 

Sao temporaries os desfalques ocorridos quando os colaboradores desviam ou 

se apropriam de bens da organizayao, sem modificar os registros contabeis da 

institui9ao. 

Nao observada a segregayao de fun96es, ou ocorrendo limita96es nos controles 

internos, podem ocorrer os desfalques permanentes, quando os colaboradores, 

valendo-se de instrumentos de alterayao dos registros contabeis, ocultam desvios de 

ativos. Tais instrumentos, em regra, sao: 

a) debitar despesa e creditar o ativo correspondente promovendo a baixa; 
b)debitar receita e creditar o ativo correspondente. Uma situa9ao como essa 
equivaleria, por exemplo, a estornar uma receita obtida pela ONG para se apropriar do 
caixa gerado por eta; 
c) superavaliar despesas; 
d) sub-avaliar receitas; 
e) superavaliar provisoes. 

Diante da fragilidade dos controles internos, o gestor deve intensificar as 

medidas corretivas, inclusive utilizando como auxiliar os procedimentos de auditoria e a 

opiniao dos auditores internos e externos. 
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Uma auditoria adequada procedera adicionalmente uma serie de verificagoes 

que compreenderao, no mfnimo, a verificagao do caixa da instituigao, a checagem dos 

saldos bancarios, a verificagao dos recursos recebidos, dos estoques, dos demais 

ativos, dos passivos, das provisoes, das reservas, dos impastos pagos, bern como da 

apuragao de resultado 4
. 

4 A - Procedimentos de Auditoria das Contas Patrimoniais. 
1. No Caixa 
a) Fazer a contagem de caixa de surpresa e na presen<;a do responsavel pelo caixa. b) Checar a anotar a composi<;ao do caixa: 
cedulas, moedas, cheques (inclusive p6sdatados), comprovantes de debito automatico etc. 
c) Atentar para fatos anormais como a presen<;a de cheques antigos, cheques pessoais do responsavel pelo caixa,comprovantes de 
desembolsos de caixa com data antiga ou sem data. 
2. Nos Saldos Bancarios 
a) efetuar testes de concilia<;ao bancaria - verificar a compatibilidade entre o saldo da conta -bancaria pelo extrato (registro do 
banco) eo saldo do razao analftico (registro 
da organiza<;ao)., de modo a identificar as transa<;6es registradas pela ong que ainda nao foram lan<;adas pelo banco; e/ou as 
opera<;6es contabilizadas pelo banco ainda nao lan<;adas pela ong. 
b) Testes das transferencias bancarias- verificar a existencia de pendencias bancarias ainda nao compensadas. 
3. Contas a Receber 
De acordo com os princfpios de contabilidade geralmente aceitos as contas a receber devem ser apresentadas pelo valor liquido 
realizavel. Em razao disso ha necessidade de registro das possfveis perdas nos recebimentos. 
0 auditor deve inspecionar os documentos que serviram de base para a fixa<;ao dos criterios de calculo da provisao para devedores 
duvidosos. 
4. Estoques 
a) Os estoques de materia-prima, quando existirem, devem ser acompanhados por inventario; contagem fisica; inspe<;ao de notas 
fiscais e duplicatas a pagar, alem das requisi<;6es para produ<;ao ou outras formas de saida. 
b) Os estoques de mercadorias sao acompanhados por inventario, inspeyao fisica, inspe<;ao de notas fiscais de compra e de venda 
(para determinar as quantidades vendidas) e de duplicatas a pagar. 
c) Estoques de produtos em processamento e de produtos acabados: inspe<;ao fisica e revisao dos calculos e planilhas organizadas 
pela contabilidade de custos. 
5. Despesas de Exercicios Seguintes (ou antecipadas) 
lnspecionar a os documentos comprobat6rios da aquisi<;ao dos direitos e conferir os calculos da apropria<;ao da despesa ao 
resultado. 
6. Ativo lmobilizado 
lnspe<;ao de notas fiscais de compra dos bens tangfveis e respectivos contratos. lnspe<;ao fisica para constatar a existencia do 
bern. Revisao das planilhas de calculo de deprecia<;ao amortiza<;ao e exaustao. 
lnspecionar autoriza<;6es para baixa dos ativos, no caso de bens inserviveis, em consonancia com os estatutos da Ong e 
documenta<;6es comprobat6rias de vendas, se esse foi o motive da sa fda. 
7. Ativo Diferido 
lnspecionar os documentos e revisar os calculos da amortizayao correspondente. 
8. Fornecedores 
Examinar faturas de compra e duplicatas correspondentes. 
9. Emprestimos e financiamentos 
Examinar os contratos de obten<;ao, os titulos representatives de dfvidas (Notas Promisss6rias, por exemplo. 
10. lmposto de Renda e Contribui~ao Social 
Verificar a entrega regular da declara<;ao de isen<;ao. 
11. Capital Social 
Examinar o estatuto de constitui<;ao da Ong, termos aditivos e altera<;6es. 
13. Reservas de Capital 
Examinar os documentos representatives dessas opera<;6es tais como escrituras (no caso de doa<;6es recebidas) titulos, etc. 
14. Reservas de Superavit 
Proceder a revisao dos calculos efetuados para a constitui<;ao das reservas. 
B - Procedimentos de Auditoria das Contas de Resultado 
Com a auditoria de contas de resultado objetiva-se: 
a) verificar se as receitas, custos e despesas atribuidas ao periodo estao devidamente comprovados e contabilizados. Inclusive se 
obedeceram aos principios fundamentais de contabilidade. 
b) determinar se a nao atribui<;ao de receitas, custos e despesas estao corretamente justificadas por criterios de diferimento. 



74 

2.8.3. Analise das demonstrac;oes financeiras, controle analitico. 

Muitas decisoes de administradores de empresas e gestores de ONG's 

poderiam ser mais adequadas se fossem tomadas ap6s o conhecimento e interpretac;ao 

da situac;ao financeira das mesmas e baseadas em relat6rios analfticos. 

Porem, embora as organizac;oes estejam obrigadas a elaborar anualmente 

demonstrac;oes financeiras capazes de exprimir, com clareza, a situac;ao de seu 

patrimonio e as mutac;oes ocorridas no exercicio social, elas nao estao obrigadas 

legalmente a promoverem a analise de suas demonstrac;oes financeiras. 

Solicita-se das organizac;oes, inclusive, que publiquem seus demonstratives com 

a indicac;ao dos valores correspondentes ao exercicio anterior para permitir o 

conhecimento e a analise da situac;ao economico-financeira da instituic;ao, mas nao se 

exige a publicac;ao dos seus relat6rios de analise. 

As demonstrac;oes devem atender as necessidades dos usuaries, dos 

colaboradores, dos doadores, dos associados e demais usuaries das informac;oes 

contabeis, tais como os administradores da propria ONG, das instituic;oes financeiras e 

das agemcias de fomento, do governo nas tres esferas, dentre outros. 

A analise das demonstrac;oes contabeis deriva das mais diversas demandas 

gerenciais e, embora nao exigida por lei, trata-se de importante tecnica de comparac;ao 

e interpretac;ao de dados observados numa certa competencia, isto e, gerados em urn 

determinado periodo ou em uma serie temporal. 

c) Determinar se nas demonstrac;:oes contabeis as receitas, custos e despesas foram classificados corretamente e se foram 
divulgadas as notas explicativas correspondentes, quando cabiveis. 
d) ldentificar possiveis indicios de fraudes, sonegac;:ao, apropriayao indebita ou outros delitos praticados contra o patrimonio de 
forma intencional ou por falhas nos controles. 



75 

Os documentos que devem embasar a analise contabil sao os seguintes: 

a) as demonstrac;oes contabeis; 
b) notas explicativas as demonstrac;oes; 
c) pareceres do conselho fiscal; 
d) pareceres de auditores independentes; 
e) outras informac;oes que se fizerem necessarias. 

A analise das demonstrac;oes financeiras objetiva: 

a) permitir a apurac;ao da situac;ao financeira no curto e Iongo prazo; 
b) verificar a capacidade de pagamento em casos de solicitac;ao de emprestimos junto a 
instituic;oes financeiras e agencias de fomento; 
c) alongar ou reduzir os prazos de pagamentos e recebimentos; 
d) reestruturar o perfil de uma eventual dfvida da ONG. 

Urn Relat6rio de Analise deve conter, no mfnimo: 

a) identificac;ao; 
b) calculos e coeficientes identificados; 
c) graficos ilustrativos; 
d) analise da tendencia desses indicadores; 
f) observac;oes gerais. 

A rigor, para se chegar ao conceito do que se denomina ativo real, antes de se 

proceder a analise, deve-se cuidar para que sejam eliminados os valores classificados 

no ativo que nao se converterao em moeda, como por exemplo, as despesas 

antecipadas do ativo circulante, o realizavel no Iongo prazo e o ativo permanente 

diferido. Se no ativo houver duplicatas ou outros tftulos descontados, para efeito da 

analise, deve-se considera-las entre os passivos, ja que a ONG antecipou esses 

recursos em bancos e e devedora solidaria, isto e, se seu cliente nao pagar a duplicata 

ao banco, ela devera o fazer. Entretanto, isto se processa apenas em papeis de 

trabalho, em nada modifica a rotina de escriturac;ao e elaborac;ao de demonstrac;oes 

financeiras da organizac;ao, alem de ser caso extremamente raro no ambito das 

organizac;oes nao governamentais ambientalistas. 
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2.8.4. Tecnicas de Analise das Demonstra96es Financeiras. 

Para avaliar os demonstratives contabeis em seus aspectos de evolu9ao e 

composi9ao, podem ser aplicadas as seguintes tecnicas: 

a) Analise Horizontal; 
b) Analise Vertical; 
c) Analise por Quocientes. 

• Analise Horizontal. 

A analise horizontal busca identificar a evolu9ao dos diversos elementos 

patrimoniais e de resultados ao Iongo de um determinado periodo de tempo. E 

basicamente um processo de analise temporal da evolu9ao dos elementos patrimoniais 

el ou de resultado, de forma a expressar a rela9ao entre o valor de uma conta - ou 

grupo de contas - no exercicio base, para a compara9ao e o valor apurado na data que 

se quer comparar. Essa data base pode ser fixa ou m6vel. 

• Analise Vertical ou de Estrutura. 

A analise vertical determina a participa9ao de cada elemento que compoe as 

demonstra96es financeiras em rela9ao ao total de que e parte. 0 instrumento utilizado 

para a compara9ao e a porcentagem e os dados sao extraidos de uma mesma 

demonstra9ao financeira. 

• Analise por quocientes. 

0 metodo de analise das demonstray6es financeiras de uso mais disseminado e 

a analise por quocientes. Trata-se da forma mais indicada para tirar conclusoes sobre 

solvencia, rota9ao e rentabilidade. Em seu desenvolvimento poderao ser comparados, 

inclusive, elementos retirados de demonstra96es financeiras diferentes, porem, 
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elaboradas em uma mesma data. Na analise por quocientes pode-se chegar a 

indicadores dos seguintes tipos: 

• Estaticos ou patrimoniais - caracterlstica dos quocientes obtidos da relagao entre 

elementos extraldos exclusivamente do balango patrimonial, como, por exemplo, 

os Indices de liquidez. 

• Dinamicos ou operacionais - diz-se dos quocientes que surgem da analise de 

contas retiradas exclusivamente da demonstragao do resultado do exercicio 

como, por exemplo, a margem bruta operacional e a Hquida. Estes quocientes 

sao mais adequados as empresas privadas do que as organizag6es do terceiro 

setor. 

• De velocidade - obtidos pela comparagao entre elementos patrimoniais e de 

resultado, como, por exemplo, a rotagao de estoque e os prazos medios de 

pagamento de fornecedores ou recebimento de doag6es. 

2.8.5. Analise de liquidez. 

A analise de liquidez se faz por meio de indicadores estaticos, tern o prop6sito de 

chegar a conclus6es sobre a capacidade de pagamento das exigibilidades de uma 

empresa. De posse dos coeficientes de liquidez, os credores potenciais avaliam o risco 

de novas concess6es de credito, enquanto os credores atuais verificam a possibilidade 

de nao recebimento de emprestimos ou financiamentos que anteriormente concederam 

em favor da entidade avaliada. Entretanto, e preciso ressaltar que o analista das 

demonstrag6es s6 forma suas convicg6es ap6s a avaliagao completa dos dados, isto e, 

nunca antes de aplicar todas as tecnicas (analise vertical, horizontal e por quocientes). 
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Os Indices de liquidez sao muito difundidos e de aplica9ao bastante usual em 

institui96es financeiras. Apresentam-se em quatro Indices basicos: 

a) Liquidez Corrente (LC); 
b) Liquidez lmediata (LI); 
c) Liquidez Seca (LS); 
d) Liquidez Geral (LG). 

• lndice de Liquidez Corrente. 

Indica quanto existe de ativo circulante (AC) para cada unidade monetaria de 

dlvida, assumida no curto prazo junto a terceiros (PC). Portanto, avalia a capacidade de 

pagamento de dlvidas de curto prazo, usando bens e valores circulantes. 

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC 

• lndice de Liquidez lmediata. 

Mede o nlvel de recursos mantidos em disponibilidades para fazer frente a 

pagamentos imediatos relatives a obriga96es previamente assumidas ou a 

eventualidades. Ou seja, revela o percentual de dlvidas de curto prazo que a ONG tern 

condi96es de liquidar imediatamente. 

Liquidez lmediata = Disponibilidades I PC 

• lndice de Liquidez Seca. 

Demonstra a porcentagem das dlvidas de curto prazo em condi96es de serem 

liquidadas mediante a utiliza9ao dos itens monetarios de maior liquidez do ativo 

circulante. Ou seja, evidencia o potencial de pagamentos, sem depender dos estoques 



79 

sobre os quais a ONG nao tern muita capacidade de interferir em sua realiza9ao, pois 

sao itens sujeitos a condi96es de mercado (poder aquisitivo, taxas de juros e outros). 

Liquidez Seca = AC- Estoques/PC 

Para o calculo do indice de liquidez seca, alguns autores suprimem tambem as 

aplica96es de recursos em despesas de exercicios seguintes (despesas antecipadas), 

uma vez que se trata de grupo de contas cuja destina9ao e a transforma9ao em 

despesa, na medida da ocorrencia de seu fato gerador. lsto e, nao sao valores que se 

traduzirao em capacidade de pagamento, pois nao se convertem em moeda. Para eles 

a formula seria: 

Liquidez Seca = AC - Estoques - Despesas Antecipadas/PC 

• indice de Liquidez Geral. 

Revela a liquidez considerando a totalidade dos ativos realizaveis e dos passivos 

exigiveis. E usado como medida de seguran9a financeira de Iongo prazo. Tem-se por 

ideal que nao seja inferior a unidade. Caso se apresente com valores inferiores a urn, 

significa que a ONG tern ativos permanentes financiados com capital de terceiros, o que 

pode trazer dificuldades financeiras no Iongo prazo. 

Liquidez geral ou liquidez de Iongo prazo= (AC+ARLP)/(PC + PELP) 

Sendo: 

ARLP= Ativo Realizavel a Longo Prazo 

PELP= Passivo Exigivel a Longo Prazo 
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E comum associarem-se os conhecimentos da analise de liquidez com a 

evoiU<;ao do capital circulante liquido da organizagao. Novamente, a DOAR, 

apresentada em segao anterior como o demonstrative que de forma ordenada e 

sumariada relaciona as operagoes que afetam o capital circulante liquido (CCL) da 

organizagao, tambem denominado capital de giro lfquido, tern papel importante para a 

analise do gestor financeiro. 

A expressao 'giro' e utilizada para designar os recursos correntes ou de curto 

prazo das entidades. Ao permitir a identificagao dos fenomenos que atingem o CCL, a 

DOAR possibilita ao analista das demonstragoes contabeis vir a conhecer a situagao 

financeira de curto prazo da entidade e avaliar a capacidade de pagamento das 

obrigagoes circulantes da mesma. A DOAR tambem evidencia a polftica de 

financiamentos e investimentos de recursos nao circulantes da entidade, vale dizer, o 

investimento e o imobilizado. 

0 CCL corresponde a diferenga entre o ativo circulante e o passive circulante: 

CCL= AC- PC 

0 capital circulante lfquido pode apresentar diversas configuragoes, conforme 

modelo de estudo proposto por Assaf Neto, transposto abaixo. Considere: 

AC= ativo circulante 
ARLP= ativo realizavel a Iongo prazo 
AP= Ativo Permanente 
PC= Passivo Circulante 
PELP= Passivo Exigivel a Longo Prazo 
PL = Patrimonio Hquido 

Assim pode-se afirmar: 

a) Quando o ativo circulante e maior que o passivo circulante, o CCL e positive: 0 excesso do ativo 
circulante sabre o passivo circulante configura folga financeira de curta prazo. 
b) Se o passivo circulante ultrapassar os valores realizaveis no curta prazo, entao a empresa apresentara 
capital circulante negative. 
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c) A inexistemcia de capital circulante Hquido se apresenta quando os valores do ativo e passivo circulante 
se igualam. 
Mas, como e possfvel a DOAR evidenciar as circunstancias que afetam o capital circulante liquido? 
Observa-se aqui a formula do CCL, para entender-se como isso e possfvel: CCL= AC- PC entao: 
d) Se o ativo circulante aumentar, sem que haja varia9ao no passivo circulante de igual montante, 
teremos varia9ao positiva do CCL. Assim: 
jCCL = jAC- PC 
e) Se o passivo circulante diminuir, sem que haja varia9ao no ativo circulante reflexo equivalente, tambem 
teremos aumento do CCL. Assim: 
jCCL =AC-Pq 
Opera96es que como no modelo apresentado acima provocam aumento do CCL sao discriminadas na 
Demonstra9ao das Origens e Aplica96es de Recursos como origens de Capital Circulante Uquido. 
f) No caso de o ativo circulante diminuir, sem que o passivo circulante reduza em uma mesma propor9ao 
o CCL da empresa diminui. 
!CCL= !AC- PC 
g) Na hip6tese de o passivo circulante aumentar, sem reflexo proporcional no ativo de curta prazo, ocorre 
redu9ao do CCL: 
!CCL= AC- PCj 
Essas duas ultimas situa96es caracterizam o que a DOAR classifica como aplica96es de CCL. 
(ASSAF, 2002, p17. Adaptado pelo autor.). 

2.8.6. Analise de solvencia e endividamento. 

A analise de solvencia e endividamento revela a capacidade de pagamento 

tendo como lastro o ativo. Nesta analise observam-se os seguintes quocientes: 

a) Quociente de Solvencia Geral; 
b) Quociente de Endividamento; 
c) Garantia do Capital Proprio ao Capital de terceiros. 

• Quociente de Solvencia Geral. 

0 quociente de solvencia geral avalia a capacidade de pagamento do total das 

exigibilidades (capitais de terceiros), considerando o ativo total (AC + ARLP + AP), com 

o cuidado de nao considerar os itens que nao se realizarao em moeda (despesas 

antecipadas e ativo permanente diferido). A ideia e verificar a existencia ou nao de 

passivo a descoberto quando o ativo e insuficiente para saldar as dividas do patrimonio, 

o que caracterizaria a insolvencia. 



82 

Quociente de Solvencia= Ativo total/Capital de Terceiros 

Capital de Terceiros = Passivo Circulante + Passivo Exigfvel no Longo Prazo. 

• Quociente de Endividamento. 

0 quociente de endividamento revela a parcela do ativo que foi financiado com 

recursos de terceiros. Por decorrencia, mostra o volume de recursos pr6prios que 

financiam o ativo e permite conclusoes sobre a maior ou menor dependencia de 

capitais de terceiros. 

Quociente de Endividamento= Capital de terceiros/Ativo Total 

• Garantia de Capital de Terceiros. 

A garantia proporcionada pelo patrimonio social Hquido da ONG aos seus credores 

pode ser quantificada por meio deste quociente. Quanto maior o volume de recursos 

pr6prios (PL), maior e a garantia. 

Garantia de Capital de Terceiros =Capital de Terceiros/PL 

0 melhor e encontrar valores menores do que urn, pois urn valor resultante igual a 

urn significara que o passivo exigfvel eo patrimonio Hquido tern o mesmo valor e que o 

ativo esta financiado em partes iguais (50% I 50%), por essas duas fontes. 

2.8.7. Analise das imobilizac;oes de capital. 

Verifica se o ativo permanente respalda-se totalmente no patrimonio social 

Hquido da ONG ou se esta parcialmente financiado com recursos de terceiros de Iongo 
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e/ou curta prazos. Pode-se dizer que o uso de capitais de terceiros de curta prazo, 

financiando o ativo permanente, sugere uma situagao potencial de insolvencia. Assim 

tem-se: 

lmobilizagao do Capital Proprio = Ativo Permanente/PL. 

E desejavel que desta operagao resultem valores menores que a unidade ou iguais 

a ela. Nestes casas, os capitais proprios sao suficientes para financiar o ativo 

permanente. Valores superiores a urn traduzem o uso de recursos de terceiros no 

financiamento do ativo permanente. E recomendavel, nesta hipotese, que se verifique a 

utilizagao ou nao de passivos circulantes lastreando ao permanente, por meio da 

formula a seguir: 

lmobilizagoes de Capital de Longo Prazo = Ativo Permanente/ (PL + PELP). 

Se. o quociente for maior que urn entao os capitais de Iongo prazo nao sao 

suficientes para financiar todo o AP. Portanto, ha valores circulantes participando do 

financiamento do ativo permanente. Tal situagao e indesejavel. 

Se o quociente for. menor que urn entao o ativo permanente e integralmente 

financiado por capitais de Iongo prazo. 

Se for lgual a urn entao os capitais de Iongo prazo sao suficientes para financiar o 

ativo permanente , sem sabras. 

Sao estes os principais indices que compoem as tecnicas de analise financeira. 

Ha outros, e verdade, mas os indicadores acima constituem urn grupo de indices que 

podem ser aplicados, mais facilmente, as organizagoes do terceiro setor. Claro, nem 

todos serao necessaries. Sua aplicabilidade variara de acordo com a natureza das 
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atividades da entidade, mas como ja foi dito, o uso desta tecnica favorecera muito o 

controle, a analise e a tomada de decisao dentro da organizac;ao. 

2.8.8. 0 orc;amento. 

0 orc;amento e um instrumento de controle de natureza economica, onde sao 

previstos e quantificados os recursos necessaries ao desenvolvimento de uma 

determinada atividade. 

A elaborac;ao de um orc;amento pressupoe a existencia de um planejamento 

estrategico e operacional, elaborados com consistencia e clareza, para a definic;ao 

exata do que ira ser realizado pela instituic;ao num determinado perlodo de tempo. 

Assim, quando se iniciam as atividades previstas, o orc;amento podera ser controlado 

com base na execuc;ao fisica das atividades. 

0 orc;;amento expressa o plano, os programas, os projetos e as atividades da organizac;;ao em 
termos numericos, demonstrando receitas e despesas em urn perlodo de tempo( ... ) o orc;;amento, 
constitui instrumento de planejamento e de controle. Com ele, e posslvel nao s6 fazer previsoes e 
estabelecer padroes, como tambem avaliar resultados, comparando-se o previsto com o 
realizado. (TENORIO, 1997, p48). 

Elabora-se urn orc;;amento para saber quais serao os recursos necessaries para a realizac;;ao de 
urn determinado projeto. 0 orc;;amento informa, de urn modo transparente, a maneira como se 
pretende aplicar os recursos que se visa obter. Este instrumento serve como norteador da 
execuc;;ao financeira institucional... 0 exito de urn projeto esta diretamente ligado a formulac;;ao 
cuidadosa e a administrac;;ao rigorosa de urn orc;;amento. Esse instrumento deve ser elaborado 
para ser o norteador financeiro para a execuc;;ao das atividades que ocorrem no ambito do 
projeto. (BEN[CIO, 2000, p. 32) 

0 orc;amento deve ser elaborado em moeda corrente e local. Caso seja 

necessaria, pode ser convertido para outra moeda ap6s sua elaborac;ao. 

No orc;amento sao relacionadas todas as entradas de diferentes fontes previstas 

para o projeto. Em seguida, as despesas devem ser agrupadas por afinidades e 
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tambem relacionadas de modo a indicar os montantes a serem gastos. E comum nos 

orgamentos de ONG's ambientalistas, que parte dos recursos empenhados tenham sua 

origem em materiais e equipamentos doados em especie. Tambem e pratica comum a 

existencia de contrapartidas, isto e, itens de orgamento que serao de responsabilidade 

da ONG. Todos esses valores, assim como suas fontes, devem ser quantificados e 

expresses no orgamento. 

Na elaboragao do orgamento, inicialmente, e necessaria definir quais as 

premissas que orientarao o mesmo. Por exemplo, as variaveis economicas ex6genas 

consideradas, sao normalmente, a inflagao, os Indices de reajustes de despesas 

esperados, a variagao do d61ar etc. Uma vez definidas as premissas, o orgamento sera 

elaborado mais facilmente e provera informagoes relevantes para o controle dos gastos 

durante o perfodo de sua execugao, especialmente, se forem acompanhadas de perto 

pelos gestores a evolugao dos valores previstos e realizados bern como suas variagoes 

relativas. 

De acordo com artigo publicado na revista HSM Management em maio de 2002, 

sao erros comuns ou "armadilhas" que deveriam ser evitadas no processo de 

elaboragao de orgamentos: 

• A condugao do processo de "traz pra frente"; 
• Estimativa de custos feita no escuro; 
• Comegar o orgamento "de cima para baixo"; 
• Atingir metas orgamentarias a qualquer custo; 
• Tratar o orgamento de modo extremamente rfgido; 
• Minimizar a importancia dos desvios e variagoes. 

Segundo o referido artigo, algumas organizagoes mergulham no processo de 

elaborac;ao de orgamentos sem antes formularem seu planejamento estrategico. Este 
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erro e comum e inverte a 16gica do sistema, pois o orgamento devera refletir os recursos 

necessarios para que a organizagao realize seu planejamento. 

E. frequente tambem a existencia de ONG's que nao possuem informagoes 

s61idas sobre seus custos. Nesta situagao muitas organizagoes tentam adivinhar quais 

seriam seus custos, esquecendo que a fonte primaria para responder a esta demanda 

esta na Contabilidade Gerencial. 

Em alguns casos, no momento da elaboragao dos orgamentos, as organizagoes 

nao consultam os profissionais que atuam no campo de atividades, desprezam assim 

uma das fontes mais fidedignas para apurar os custos de operagao de projetos. A 

probabilidade de urn orgamento elaborado "de cima para baixo" falhar e relativamente 

grande, pois, por vicio de elaboragao, nao contara com a participagao e adesao dos 

envolvidos em sua execugao. 

Quando os orgamentos passam a ser encarados como uma "camisa de forga" e 

como urn instrumento de avaliagao de resultados, de reconhecimento de meritos e 

outros eventuais premios ha risco de alguns gestores abandonarem os interesses da 

organizagao, privilegiando seu interesse pessoal no cumprimento das metas 

orgamentarias em detrimento dos objetivos institucionais. Essa pratica e mais comum 

na iniciativa privada do que no terceiro setor, onde o vinculo com os objetivos 

institucionais e geralmente mais forte do que a ansia por recompensas, pecuniarias ou 

nao. Entretanto, podera ocorrer em alguns casos. Neste momento, cabera aos gestores 

da organizagao corrigir a distorgao criada, desvinculando o cumprimento das metas 

orgamentarias de quaisquer recompensas possiveis. 
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Finalmente, o mais comum de todos os erros cometidos na gestao do or9amento 

ocorre quando ha a identifica((ao de varia96es e o acompanhamento sistematico das 

mesmas, porem sem a devida tomada de decisao para se corrigir o desvio observado. 

Se uma atividade apresenta custos maiores do que os custos or((ados, se os recursos 

captados sao menores do que os previstos, e preciso agir no sentido de se encontrarem 

as causas e corrigi-las rapidamente. 

2.9. PRESTACAO DE CONTAS. 

A presta9ao de contas administrativo financeira e uma das principais atividades 

realizadas pela area financeira das organiza96es sem fins lucrativos. Representa, na 

verdade, a interface ou a comunica((ao entre a area financeira da ONG e seus zelosos 

doadores. A grande maioria das pessoas jurfdicas financiadoras das atividades 

desenvolvidas pelas ONG's, sejam elas entes publicos ou privados, exige da 

organizac;ao uma presta9ao de contas dos recursos repassados que seja transparente 

e bern elaborada. 

0 processo de elabora((ao das presta96es de contas e normalmente simples, e 

sera tao mais simples e correto quanta mais precisos forem os controles e 

procedimentos contabeis da institui9ao, pois uma presta9ao de contas consistente 

devera ser elaborada com base nas informa96es contabeis. Assim, uma vez que cada 

fonte de financiamento esteja segregada numa conta corrente exclusiva e especffica, 

uma vez que cada fonte ou projeto represente urn grupo de contas ou centro de custos 

facilmente identificaveis e totalizaveis no sistema contabil da ONG e que os 

lan9amentos de receitas e despesas sejam efetuados em dia e corretamente no 
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sistema ou livros correspondentes, a presta<;ao de contas vira automaticamente. Sera 

praticamente urn exercicio de "cortar e colar" informa<;oes que ja foram registradas na 

base de dados contabeis da institui<;ao. 

Gada fonte financiadora mantem urn nivel de exigencia e formalidades que 

envolvem a presta<;ao de contas de acordo com a natureza de suas atividades. Oeste 

modo, os fundos publicos, geralmente, tendem a ser mais rigorosos que as empresas 

privadas, pois estao submetidos a lei de licita<;oes (Lei n.c 8.666) e podem exigir das 

organiza<;oes a utiliza<;ao das mesmas praticas na destina<;ao de recursos doados pelo 

poder publico atraves de convenios ou termos de parcerias. 

Cabe lembrar aqui que, se a ONG por determina<;ao de sua propria dire<;ao, 

mantiver urn born controle financeiro/contabil e adotar as normas brasileiras de pratica 

contabil estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade como padrao de 

escritura<;ao, tera, provavelmente, pouca dificuldade em atender as exigencias dos 

financiadores. Entretanto, algumas exigencias podem gerar impactos nos custos 

administrativos indiretos da organiza<;ao na medida em que demandarao horas 

adicionais de trabalho para serem cumpridas. Sera necessario avaliar esse impacto e, 

em alguns casos, conforme anteriormente explicitado, buscar transferir o onus do 

impacto para o proprio projeto, negociar taxas administrativas maiores etc. 

As exigencias poderao variar indo desde a elabora<;ao de cota<;oes de pre<;os, do 

cumprimento de formalidades para libera<;ao de recursos, da observa<;ao de clausulas 

especificas em contratos, da identifica<;ao de notas fiscais, do envio de capias das 

mesmas, do envio de capias de balancetes contabeis, ate o preenchimento de 

formularios ou lan<;amento das despesas em sistema proprio do financiador. Neste 
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ultimo caso, por exemplo, se o sistema contabil da organizac;ao nao permitir uma 

interface de comunicac;ao de dados com o sistema do financiador, tem-se claramente 

uma duplicac;ao do esforc;o de trabalho dedicado ao lanc;amento de despesas. 

Sera recomendavel, portanto, a ONG conhecer de antemao as regras que 

envolvem o financiamento pleiteado e obtido, especialmente quando este tern origem 

em fontes governamentais ou internacionais, as quais usualmente mantem clausulas de 

controle adicionais nos termos de parceria. 

Uma avaliac;ao da relac;ao custo beneficia envolvendo os impactos nos custos 

indiretos, tambem e recomendavel. Caso a relac;ao seja desfavoravel, cabe ao gestor 

financeiro alertar a direc;ao da entidade, auxilia-la na busca de alternativas para o 

financiamento dos custos indiretos adicionais e na tomada de decisao que preserve a 

continuidade da instituic;ao. 

Algumas praticas abaixo relacionadas sao extremamente beneficas no processo 

de elaborac;ao das prestac;oes de conta. 

• Conhecer integralmente os termos do contrato de doac;ao, parceria ou 
outro qualquer que tenha dado origem a obrigac;ao de prestar contas; 

• Examinar toda a documentac;ao relativa a receitas e despesas da 
organizac;ao, sua validade, idoneidade e adequac;ao ao projeto a que 
estao vinculadas; 

• Efetuar conciliac;ao bancaria; 
• T er como base para elaborac;ao da prestac;ao de contas as informac;oes 

contabilizadas; 
• Organizar a documentac;ao de acordo com as exigencias do financiador, 

preferencialmente por ordem de data; 
• Conferir os calculos da prestac;ao de contas e solicitar o aval dos 

responsaveis legais; 
• Ap6s o envio da prestac;ao de contas, manter c6pia de todo material 

encaminhado, por no minimo cinco anos. 
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A prestac;ao de contas, primordialmente, envolve questoes eticas relativas ao 

born uso do recurso captado pela organizac;ao. Constitui a prova para o financiador de 

que o recurso foi utilizado da forma prevista em contrato e seguramente compora a 

documentac;ao comprobat6ria do proprio financiador. Por isso, nao sera incomum 

encontrar financiadores dispostos a examinar as prestac;oes de contas, conferindo a 

sua fidedignidade junto aos registros contabeis da organizac;ao, por meio de auditorias. 

Desnecessario dizer o quao fundamental sera para a ONG sair-se bern nesse processo. 

Outro aspecto inerente as prestac;oes de contas envolve o padrao etico e a 

transparencia da organizac;ao perante a sociedade civil. Prestac;oes de contas bern 

elaboradas, sem ressalvas e aprovadas, promovem a certeza de que a instituic;ao esta 

utilizando seus recursos em sua atividade fim em conformidade com o definido nas 

parcerias e contratos que assinou com o setor publico e privado. 

3 . METODOLOGIA. 

Com base na bibliografia sabre o tema - gestao financeira de ONG's - e na 

bibliografia usualmente utilizada como fundamento das teorias de gestao contabil e 

financeira de empresas, foram apresentadas acima as principais ferramentas de 

controle, que podem dinamizar a atuac;ao do gestor financeiro nas ONG's. Tambem 

chamou-se a atenc;ao do leitor para a necessidade de profissionalizac;ao da area. 

Foram expostos os equfvocos mais frequentes que ocorrem quando a gestao financeira 

e relegada a um segundo plano. 
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Na parte final desta monografia, focalizar-se-a como exemplo pratico, a 

organizac;ao existente hoje em ONG's ambientalistas selecionadas. Este trabalho 

apresentara duas delas. A primeira voltada a preservac;ao da fauna e da flora na area 

de mata atlantica e a outra a preservac;ao da vida marinha, em especial cetaceos 

ameac;ados. Com base nos elementos apresentados neste trabalho, analisar-se-a as 

principais qualidades e deficiencias das areas administrativas e financeiras em ambas, 

bern como os pontes fortes e vulneraveis de seus controles e relat6rios gerenciais. 

Para a elaborac;ao do quadro panoramico dos controles das ONG's acima 

citadas efetuou-se urn levantamento em suas sedes, par meio de entrevistas e 

respostas a urn questionario (Anexo VI) pelos seus gestores. Finalmente, optou-se pela 

amissae da razao social das entidades aqui analisadas. 

4. ESTUDO DE CASO COMPARATIVO. 

0 estudo de caso que se segue tern como principal objetivo apresentar, de modo 

sumario e objetivo, quais seriam, sob determinadas hip6teses, as melhores praticas de 

gestae financeira em ONG's ambientalistas. 

Para tanto, foram efetuados levantamentos junto a duas ONG's ambientalistas 

do Brasil. Como se vera adiante, as duas organizac;oes apresentaram grandes 

semelhanc;as e tambem diferenc;as na forma como efetivam a gestae de seus recursos. 

Sera importante apontar, na analise apresentada adiante, os principais acertos e 

deficiencias encontrados nas duas organizac;oes. A existencia de pontes a aprimorar 

nao implica aqui em quaisquer questionamentos do ponte de vista etico, da probidade e 

da honestidade de prop6sitos de seus gestores. Na verdade, a etica e a lisura com que 
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sao conduzidas e, acima de tudo, a principal caracterfstica comum a estas duas 

institui96es. 

4.1. A ONG "INSTITUTO". 

A ONG lnstituto localiza-se na regiao sui do pals. Foi criada em meados da 

decada de 80 e possui importante atua9ao de alcance regional. 

Desenvolve trabalhos de conserva9ao de florestas e atua fortemente no plano 

institucional, propondo e defendendo a implanta9ao de polfticas publicas de 

preserva9ao e conserva9ao da natureza. 

Mantem parcerias com o Estado em suas tres esferas e tambem com empresas 

do setor privado. 

E qualificada como OSCIP, sendo reconhecida e respeitada na regiao onde atua. 

4.1.1. Caracterfsticas Gerais da ONG "lnstituto". 

A primeira se9ao do questionario traz as informa96es gerais sobre a institui9ao. E 

missao da ONG lnstituto, alem da conserva9ao da natureza e areas nativas, a 

educa9ao ambiental e o desenvolvimento de modelos para o uso racional de recursos 

naturais. 

A ONG conta com conselhos deliberative e fiscal, sendo que o primeiro escolhe 

em assembleia geral, o diretor executivo para mandato de dois anos, e o ultimo aprova 

ou emite parecer sobre as presta96es cle contas apresentadas anualmente. 

As presta96es de contas e os demonstratives financeiros recebem auditorias 

independentes anuais, contratadas pela propria ONG, sendo que tambem sao comuns 

auditorias parciais promovidas por parceiros. 
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A ONG conta com oitenta e cinco colaboradores em perlodo integral, sete em 

meio perlodo e dez consultores. 

Nos ultimos tres anos, recebeu recursos da ordem de quatro milhoes de reais 

anuais, sendo que sessenta e cinco por cento deste recurso teve sua origem em fontes 

internacionais. Possui urn ativo imobilizado permanente de aproximadamente onze 

milhoes de reais e apresentou superavit em suas transac;oes nos ultimos tres anos. 

Apenas cinco por cento dos recursos que recebe sao provenientes dos fundos do 

governo federal brasileiro. 

Ha ainda doac;oes de empresas nacionais instaladas no pals e parcerias com 

multinacionais que tern como contrapartida a prestac;ao de servic;os. 

A ONG lnstituto mantem urn quadro de mais de mil e quinhentos afiliados 

responsaveis por cerca de urn e meio por cento dos recursos captados e, antes do 

volume ou aporte de recursos que garantem para a ONG, sao estes afiliados os 

grandes responsaveis pela divulgac;ao das ac;oes da mesma. 

Com relac;ao ao autofinanciamento das suas atividades, a ONG possui urn centro 

de visitantes localizado em uma area consideravelmente afastada dos centros urbanos 

da regiao que recebe algumas visitas anuais. Mantem urn fundo financeiro 

independente em conta bancaria, financiado por diversos doadores pessoas jurldicas, 

mantido como claro prop6sito de garantir no futuro a sustentabilidade da ONG lnstituto. 

Esse fundo girava em torno dos duzentos e cinquenta mil reais a epoca do questionario. 

Tambem atraves de sltio eletronico na rede internacional de computadores a ONG 

procura divulgar suas atividades e carrear "recursos pr6prios" para sua sustentac;ao. 
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4.1.2. Resultados do diagn6stico com questionario. 

As sec;;oes "B", "C", "D" do questionario referem-se respectivamente aos controles 

internes, sistema de contabilidade e controles de fundos ou recursos recebidos. Tais 

questionamentos foram elaborados com a finalidade de aferir a confiabilidade dos 

controles e procedimentos adotados pelas organizac;;oes aqui caracterizadas. 

Finalmente, a sec;;ao "E", denominada de "Auditoria", buscou caracterizar as auditorias 

as quais a organizac;;ao normalmente atende, bern como a frequencia e extensao das 

mesmas. Nenhuma das ONG's questionadas necessitou responder a sec;;ao "F", pais 

nao repassam recursos a outras entidades. 

A ONG Institute possui um conjunto formal de polfticas e procedimentos que 

governam suas operac;;oes administrativas e financeiras, consolidadas num manual 

interne de procedimentos. Elaborado com a participac;;ao das multiplas areas da 

organizac;;ao, o manual visa padronizar e estabelecer os principais procedimentos 

adotados pela ONG. Discrimina as fungoes dentro da organizac;;ao - conselhos, 

diretoria, gerencias e coordenac;;oes - alem de estabelecer os procedimentos exigidos 

para aquisic;;oes, contratac;;oes, tombamento, liberac;;ao de despesas com respectivas 

alc;;adas, e aquisic;;ao de bens, de obras e de servic;;os. lntegram tambem o manual de 

procedimentos, como anexos, as instruc;;oes normativas que detalham as retinas de 

funcionamento da tesouraria, recursos humanos, gestae de contratos, compras e 

utilizac;;ao de freta e equipamentos. 

Tais procedimentos tambem foram descritos em fluxes de processes, que 

facilitam muito a compreensao de seu funcionamento. 
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Ha na ONG lnstituto uma nitida atengao aos aspectos da segregagao de 

fungoes. Oeste modo, o manuseio do dinheiro e feito exclusivamente pela funcionaria 

(o) da tesouraria, enquanto as contas bancarias sao gerenciadas pela coordenagao 

financeira. Esta tambem analisa e autoriza todos os gastos efetivados pela instituigao. A 

autorizagao de pagamento ocorre sempre em conjunto com outra coordenagao ou com 

a diretoria da ONG. 

Na contabilidade, as conciliagoes bancarias e a folha de pagamentos estao sob 

supervisao do coordenador financeiro, porem ha urn contador responsavel pela entrada 

e precisao das informagoes do sistema, sendo este ultimo o responsavel direto pelas 

demonstragoes contabeis. Semanalmente, sao conciliadas as informagoes financeiras 

bancarias com o sistema de contabilidade e, todo mes, sao elaboradas as conciliagoes 

contabeis. 

No departamento de Recursos Humanos da ONG lnstituto trabalham urn 

profissional da area e urn estagiario. No R.H. sao mantidas as fichas funcionais de cada 

funcionario, utilizadas para a elaboragao das folhas de pagamentos. Tambem e de 

responsabilidade do R.H. da ONG o controle da frequencia dos colaboradores 

submetidos ao regime de contratagao da CL T, bern como as planilhas de alocagao de 

horas trabalhadas aos projetos pelo pessoal tecnico que se dedica a mais de urn 

projeto dentro da organizagao. 

As compras e o controle de inventario sao de responsabilidade do coordenador 

de logistica da ONG. Os ativos fixos estao sob responsabilidade da area de logistica e 

encontram-se registrados no sistema de contabilidade, sendo inventariados 

anualmente. 
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A ONG possui seguro de im6vel, vefculos e de vida para seus colaboradores em 

todos os niveis, nao importando o vinculo existente entre estes e a entidade. 

0 sistema contabil e eletronico e integrado. Este mantem disponfvel aos usuarios 

os m6dulos contabil, financeiro, de tesouraria, patrimonial e uma interface com o 

sistema de folha de pagamentos. A contabilidade e efetuada de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Tecnica, assim, os razoes sao elaborados para cada uma 

das contas. Tambem e mantido e escriturado o livro diario das transac;oes contabeis. 

Mensalmente, com base nas informac;oes contabeis, sao elaborados relat6rios 

gerenciais por projetos, abrangendo essencialmente as receitas e despesas de cada 

projeto ou centro de custos, uma vez que estes, normalmente, sao coincidentes. 

Trimestral ou semestralmente, de acordo com cada financiador, sao elaboradas e 

encaminhadas prestac;oes de contas extrafdas diretamente do sistema contabil 

existente na ONG lnstituto. 

Anualmente, o conselho fiscal e o conselho deliberative recebem os informes 

gerenciais. 

T odos esses relat6rios gerenciais e de prestac;ao de contas sao formalmente 

analisados e aprovados pela coordenac;ao financeira da instituic;ao. Cabe lembrar que 

anualmente tambem e entregue aos conselheiros da ONG o relat6rio com parecer da 

auditoria independente. 

Por tratar-se de OSCIP, a ONG adota em seus procedimentos varias das 

exigencias constantes da lei federal 8.666/93, para facilitar e viabilizar as parcerias com 

o Estado e, porque nao, com o proprio setor privado. Assim, ha, por exemplo, a 

exigencia de tres cotac;oes nas aquisic;oes de mercadorias e servic;os acima de 
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determinado valor de compra. Tambem e exigido pelo manual de procedimentos a 

licitac;ao por meio de carta convite para valores mais expressivos. 

A sede e a administrac;ao sao consideradas como urn centro de custo isolado e 

concentram os custos administrativos indiretos da ONG. Cada projeto e tratado como 

urn centro de custos especifico pela contabilidade, sendo que os fundos recebidos para 

sua execuc;ao sao mantidos em contas correntes separadas. Oeste modo, e possfvel 

atraves dos registros contabeis, resumirem-se os pagamentos ou despesas efetuadas 

por categorias de orc;amento e por projetos. Da mesma forma, as receitas sao 

registradas separadamente por projeto. 

Obviamente, os registros contabeis de receitas e despesas sao mantidos em 

arquivo pelos prazos legais exigidos, bern como toda sua documentac;ao 

comprobat6ria. 

Nos convenios ou parcerias com o Estado, o rigor documental e ainda maior e 

diferenciado, assim, toda a documentac;ao e carimbada e identificada com o projeto a 

qual pertence. 

A ONG lnstituto enfrenta alguns problemas para negociar sua taxa de custos 

indiretos com os parceiros privados. Nota-se, pelo porte de seus controles, que ha 

internamente urn esforc;o voltado a transparencia da gestao de recursos. Tal esforc;o, 

entretanto, inegavelmente trouxe impactos nos custos indiretos da instituic;ao e, em 

alguns casos, as taxas administrativas tern se mostradn insuficientes para a cobertura 

dos valores tradicionalmente associados aos custos indiretos. 

Todos os fundos pertencentes a ONG lnstituto sao mantidos em moeda nacional 

corrente conforme exigido pela lei de OSCIP's e encontram-se depositados em bancos 
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no territ6rio nacional. E mantido apenas urn caixa pequeno junto a tesouraria para 

pequenas despesas administrativas. 0 referido caixa e fechado e conciliado 

mensalmente. 

Os funcionarios autorizados recebem adiantamentos para despesas de campo e 

prestam contas do recurso dentro das normas e prazos estipulados pelo manual de 

procedimentos. 

Os pagamentos de despesas sao efetuados mediante a emissao de cheques, 

acompanhados de c6pia que ira integrar a documenta9ao contabil. Os cheques 

somente sao compensados mediante sua apresenta9ao com duas assinaturas. 

Normalmente, as assinaturas sao da coordena9ao financeira e da dire9ao, sem limite de 

valor, ou, ate uma faixa limite, com assinaturas da primeira e de uma outra coordena9ao 

devidamente autorizada mediante procura9ao da dire9ao executiva, mantida nas 

institui96es bancarias. 

As transferemcias bancarias, quando efetuadas, tambem demandam a 

interven9ao de duas "assinaturas". 

Finalmente, a ONG lnstituto submete a auditoria independente suas 

demonstra96es financeiras e contabeis anualmente. Tambem recebe auditorias parciais 

efetivadas por parceiros financiadores sobre os projetos ou recursos recebidos. 

lnternamente, conta com consultores contratados que atuam junto a administra9ao no 

sentido de progressivamente corrigir as eventuais falhas encontradas nos controles 

internos implantados. 
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4.2. A ONG "ASSOCIA<;AO". 

A ONG Associac;ao esta localizada na regiao Nordeste do Brasil. Foi criada em 

meados da decada de 90 e possui importante atuac;ao de alcance regional. 

Desenvolve trabalhos de conservac;ao e preservac;ao de especies da fauna 

marinha ameac;adas de extinc;ao e atua no plano institucional propondo e defendendo a 

implantac;ao de polfticas publicas de preservac;ao e conservac;ao da natureza. 

Mantem parcerias com empresas do setor privado e desenvolve trabalhos em 

cooperac;ao com o Estado, notadamente nas esferas federal e municipal. 

E reconhecida como de Utilidade Publica Municipal e permanece juridicamente 

como Associac;ao da Sociedade Civil, pois nao buscou ser qualificada como OSCIP. E 

reconhecida e respeitada na regiao onde atua. 

4.2.1. Caracterfsticas Gerais da ONG "Associac;ao". 

A missao da ONG Associac;ao esta ligada a conservac;ao de cetaceos na costa 

maritima brasileira e a educac;ao e preservac;ao ambiental. 

A ONG conta com conselho deliberativo e fiscal, sendo que o primeiro escolhe 

em assembleia o diretor executivo para mandato de dois anos, e o ultimo aprova ou 

emite parecer sobre as prestac;oes de contas apresentadas anualmente. 

As prestac;oes de contas e os demonstrativos financeiros nao sao submetidas a 

auditorias independentes anuais, sendo que a responsabilidade pela aprovac;ao das 

demonstrac;oes contabeis recai sobre o conselho fiscal. 

A ONG possui vinte e oito colaboradores em perfodo integral, sob o regime de 

trabalho da CL T, e tres consultores. 
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Nos ultimos tres anos, recebeu recursos da ordem de dois milhoes de reais 

anuais, sendo que mais de oitenta e cinco cento deste recurso teve sua origem em 

fontes nacionais. Possui urn ativo imobilizado permanente de aproximadamente 

quinhentos mil reais e apresentou superavit em suas transac;oes nos ultimos tres anos. 

A metade dos recursos que a ONG recebe provem de contratos de patrocfnio 

estabelecidos com empresas estatais. Outros trinta por cento sao recursos recebidos de 

empresas privadas, boa parte deles auferidos com a prestac;ao de servic;os no 

cumprimento de condicionantes ambientais impostas pelo 6rgao federal competente. 

Nao havia, no momento do questionario, recursos oriundos diretamente de fundos 

governamentais brasileiros e menos de dois por cento dos valores recebidos em 2005 

havia sido captado junto as organizac;oes internacionais. 

A ONG Associac;ao mantem uma pequena loja, onde comercializa produtos com 

sua logo marca. A loja e responsavel por tres por cento dos recursos captados, alem de 

servir para o fim de divulgac;ao das ac;oes da ONG. 

Com relac;ao ao autofinanciamento das suas atividades, a ONG possui urn centro 

de visitantes localizado em uma regiao que recebe urn fluxo constante de turistas, 

durante o ano todo, e que no verao excede a media nacional. Ha urn grande potencial 

de divulgac;ao e captac;ao de recursos vinculados a operac;ao deste centro que ainda 

nao esta totalmente conclufdo. Recentemente, instituiu urn fundo financeiro 

independente em conta bancaria, financiado por diversos doadores pessoas jurfdicas, 

mantido com o claro prop6sito de garantir a sustentabilidade futura da ONG 

Associac;ao. Esse fundo totalizava cinquenta mil reais a epoca do questionario. 

Tambem, atraves de sftio eletronico na rede internacional de computadores, a ONG 
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procura divulgar suas atividades e carrear recursos captados de forma independente 

para sua sustenta<;ao. Por fim, a ONG Associa<;ao, em parcerias com agencias de 

turismo nacionais e internacionais, desenvolve urn programa dos assim chamados 

"voluntaries ecol6gicos". Tal programa se constitui numa fonte adicional de recursos, 

interessante do ponto de vista da sustenta<;ao. 

4.2.2. Resultados do diagn6stico com questionario. 

A ONG Associa<;ao nao possui urn conjunto formal de polfticas e procedimentos 

que governam suas opera<;oes administrativas e financeiras, consolidadas num manual 

interno de procedimentos. Os procedimentos, entretanto, sao explicitados em 

comunicados internos da administra<;ao, amplamente divulgados em seus quadros de 

avisos. Ha urn regulamento interno que estabelece algumas normas de conduta quanta 

a horarios, contrata<;ao, demissao, deveres e atribui<;oes dos colaboradores. 

As fun<;oes dentro da organiza<;ao - conselhos, diretoria, gerencias e 

coordena<;6es- estao explicitadas no estatuto da ONG e em descri<;oes de cargos. 

Nao e posslvel afirmar que haja na ONG Associa<;ao uma nltida aten<;ao aos 

aspectos da segrega<;ao de fun<;oes. Oeste modo o manuseio do dinheiro e feito pelos 

tres colaboradores que trabalham na administra<;ao, enquanto que as contas bancarias 

sao gerenciadas pela coordena<;ao financeira. Esta tambem analisa e autoriza todos os 

gastos efetivados pela institui<;ao. A autoriza<;ao de pagamento ocorre sempre em 

conjunto com a diretoria da ONG. 

Na contabilidade, as concilia<;oes bancarias e a folha de pagamentos estao sob 

supervisao do coordenador financeiro, porem ha urn contador externo responsavel pelo 
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registro e manutengao das informagoes do sistema, sendo este ultimo o responsavel 

direto pelas demonstragoes contabeis. Mensalmente, as informagoes financeiras 

bancarias sao conciliadas com o sistema de contabilidade e tambem sao elaboradas as 

conciliagoes contabeis pela contabilidade externa. 

Nao ha, em fungao do proprio numero de colaboradores, urn departamento de 

Recursos Humanos com urn profissional da area. Essa fungao e acumulada pelos 

colaboradores da administragao e levada a cabo de modo bastante informal, porem, 

seguindo-se a lei vigente. Sao mantidas as fichas funcionais de cada funcionario 

utilizadas para a elaboragao das folhas de pagamentos. Tambem e de responsabilidade 

da administragao da ONG o controle da frequencia dos colaboradores submetidos ao 

regime de contratagao da CL T. 

As compras e o controle de inventario sao de responsabilidade do coordenador 

financeiro da ONG. Os ativos fixos estao sob responsabilidade desta area, entretanto, 

nao ha registro de inventarios ffsicos elaborados nos ultimos anos. 

A ONG possui seguro de vefculos e de vida para seus colaboradores em todos 

os nfveis, nao importando o vinculo existente entre estes e a entidade. lsto e, de 

estagiarios a colaboradores sob o regime da CLT, passando pelos voluntaries, todos 

sao segurados. 

0 sistema contabil e eletronico e integrado. Mantido pelo prestador de servigo 

contabil fora da organizagao. lnternamente sao elaborados apenas os relat6rios e 

registros financeiros e tambem e preparada e encaminhada toda documentagao 

contabil para registro. A contabilidade e efetuada de acordo com as Normas Brasileiras 
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de Contabilidade Tecnica, sendo elaborados os razoes da cada uma das contas, assim 

como o livro diario contendo todas as transagoes contabeis. 

Mensalmente, com base nas informagoes financeiras, sao elaborados relat6rios 

gerenciais por projetos, abrangendo essencialmente as receitas e despesas de cada 

projeto ou centro de custos, uma vez que estes, geralmente, sao coincidentes. 

Trimestral ou semestralmente, de acordo com cada financiador, sao elaboradas e 

encaminhadas prestagoes de contas, extraidas do sistema de controle financeiro 

existente. Anualmente, o conselho fiscal e o conselho deliberative recebem os informes 

gerenciais. T ados esses relat6rios gerenciais e de prestagao de contas sao 

formalmente analisados e aprovados pela coordenagao financeira da instituigao. 

Nao ha exigencia expressa de cotagoes nas aquisigoes de mercadorias e 

servigos acima de determinado valor de compra na ONG Associagao. Essa exigencia, 

porem, e verificada na pratica do dia-a-dia da ONG, nos casas considerados relevantes 

pela administragao. 

A sede e a administragao sao consideradas como urn centro de custo isolado e 

concentram os custos administrativos indiretos da ONG. Gada projeto e tratado como 

urn centro de custos especifico pela contabilidade, sendo que os fundos recebidos para 

sua execugao sao mantidos em contas correntes separadas. Oeste modo, e possivel, 

atraves dos registros contabeis, resumirem-se os pagamentos ou despesas efetuadas 

por categorias de orgamento e por projetos. Da mesma forma, as receitas sao 

registradas separadamente por projeto. 

Os registros contabeis de receitas e despesas sao mantidos em arquivo pelos 

prazos Jegais exigidos, bern como toda sua documentagao comprobat6ria. 
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A ONG Associac;ao nao enfrenta problemas para negociar sua taxa de custos 

indiretos com os parceiros privados ou publicos. Sua estrutura administrativa e bastante 

reduzida e o peso de seus controles tern impacto reduzido nos custos indiretos da 

instituic;ao, sendo que, em alguns casos, as taxas administrativas tern se mostrado mais 

que suficientes para a cobertura dos valores tradicionalmente associados aos custos 

indiretos. 

Todos os fundos pertencentes a ONG Associac;ao sao mantidos em moeda 

nacional corrente e encontram-se depositados em bancos no territ6rio nacional. E 

mantido apenas um caixa pequeno, junto a tesouraria, para pequenas despesas 

administrativas. 0 referido caixa e fechado e conciliado mensalmente. 

Os funcionarios autorizados recebem adiantamentos para despesas de campo e 

prestam contas do recurso dentro das normas e prazos estipulados pela administrac;ao. 

Os pagamentos de despesas sao efetuados mediante a emissao de cheques, 

cujas c6pias integrarao a documentac;ao contabil. Os cheques somente sao 

compensados mediante sua apresentac;ao com duas assinaturas, normalmente, 

assinaturas da coordenac;ao financeira e direc;ao, porem ha mais dois colaboradores da 

administrac;ao tambem autorizados a assinar cheques mediante procurac;ao mantida 

nas instituic;oes bancarias. 

As transferencias bancarias, quando efetuadas, tambem demandam a 

intervenc;ao de duas "assinaturas". 

Finalmente, a ONG Associac;ao ainda nao submete a auditoria independente 

suas demonstrac;oes financeiras e contabeis. Recebe, entretanto, auditorias parciais 

efetivadas por parceiros financiadores sobre os projetos ou recursos recebidos. 
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lnternamente, conta com o conselho fiscal, que atua junto a administra9ao, no sentido 

de, progressivamente, sugerir corre9oes para as eventuais falhas encontradas nos 

controles internos. 

4.3. ANALISE COMPARADA. 

Analisa-se a seguir, comparativamente, os aspectos mais relevantes 

encontrados no material encaminhado pelas ONG's lnstituto e Associa9ao. 

E importante notar que a realidade dessas duas organiza((oes, como se vera 

adiante, nao corresponde aquela enfrentada pela maioria das pequenas ONG's 

brasileiras. 

Ambas, lnstituto e Associa9ao, embora se encontrem em estagios de 

profissionaliza((ao distintos, estao de modo geral muito acima da media das ONG's 

nacionais no que diz respeito aos seus controles e solidez financeira. 

4.3.1. Tra9os comuns as duas organiza96es. 

Associa9ao e Institute mantem urn relacionamento de mais de oito anos com 

seus principais financiadores. Estes identificam nas organiza9oes nao apenas 

executores de projetos, mas tambem parceiros que revertem beneficios que vao alem 

da preserva((aO ambiental. E inegavel 0 valor agregado a imagem dos financiadores 

dessas organiza96es junto ao publico em geral. 

Ambas perceberam a necessidade de ampliar o numero de financiadores, 

diversificando as fontes de recursos ao Iongo dos anos de existencia. Porem, tern 

encontrado dificuldades em ampliar o percentual de participa9ao das novas fontes de 

financiamento. Paradoxalmente tern obtido sucesso na tarefa de encontrar novos 
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parceiros, entretanto, o volume captado ainda nao atinge a expressividade necessaria 

para permitir afirmar-se que nao dependem de urn unico financiador de grande porte. 

Os servic;os de contabilidade sao terceirizados tanto em uma quanto noutra 

organizac;ao. 

As duas encontram-se em dia com suas obrigac;oes fiscais e trabalhistas. Porem, 

nenhuma das ONG's em questao constituiu, ao Iongo dos anos, a provisao adequada 

para eventuais rescisoes de colaboradores. 

Os demonstrativos contabeis analisados, encaminhados por ambas, refletem 

com exatidao as transac;oes ocorridas nos ultimos dois exercfcios. Os coeficientes de 

liquidez e solvencia obtidos nao indicaram em nenhum momento risco de continuidade 

das atividades. 

Nao ha, nas duas organizac;oes urn processo consolidado para a elaborac;ao do 

orc;amento anual, embora tanto uma quanto outra tenham, nos ultimos anos, utilizado o 

orc;amento para monitorar suas despesas e receitas. 

As duas organizac;oes elaboram relat6rios financeiros trimestrais que sao 

utilizados pelos gestores para a tomada de decisoes, notadamente abordando aspectos 

como financiamento de atividades, o cronograma financeiro e o controle de despesas 

previsto/realizado. 

4.3.2. Diferenc;as relevantes entre as duas organizac;oes. 

A ONG lnstituto tern controles internos mais solidamente implantados. Dispoe de 

urn manual de procedimentos que orienta as atividades das diversas areas 

administrativas. lsso nao se verifica na ONG Associac;ao. 
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Os controles da ONG Institute sao, em sua grande maioria, eletronicos e ligados 

ao sistema de contabilidade sendo, as informa<;oes conciliadas com maior freqOencia. 

Por sua vez, a ONG Associa<;ao ainda utiliza varias planilhas eletronicas para controlar 

seus registros financeiros. A entrada de dados nestas planilhas e manual, o que requer 

constantes checagens para garantir a acuidade das informa<;oes. Quando 

encaminhadas a contabilidade, as informa<;oes novamente sao lan<;adas manualmente 

no sistema, aumentando o risco de erros. 

0 volume de transa<;oes e cinco vezes maior na ONG Institute do que na 

Associa<;ao. 0 plano de contas da primeira e extenso e complexo, enquanto que o da 

ultima apresenta uma maior facilidade de compreensao. 

0 numero de contas bancarias individualizadas para controle e manuten<;ao dos 

recursos originarios de fontes distintas e duas vezes e meia maior na ONG Institute, 

sendo assim, o esfor<;o de concilia<;ao dos registros ao termino de cada perfodo e 

tambem maior. 

A contabilidade, elaborada por contadores terceirizados em ambas, ocupa urn 

espa<;o ffsico dentro da propria sede administrativa da ONG Institute, enquanto que na 

ONG Associa<;ao a contabilidade e elaborada em escrit6rio externo. 

A ONG Institute esta urn pouco mais habituada ao processo de planejamento 

estrategico e a utiliza<;ao de or<;amentos como ferramentas de controle do que a ONG 

Associa<;ao. Esta tambem elabora or<;amentos, mas o faz setorialmente. As duas 

organiza<;oes percebem com clareza a necessidade de aprimorar o uso desta 

ferramenta de controle e movem-se intensamente no sentido atingir esse prop6sito. 
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0 relat6rio financeiro utilizado pela ONG Associayao e mais agil em trazer dados 

relevantes para a administra9ao do que aquele elaborado na ONG lnstituto. Seu 

detalhamento e maior sem, no entanto, perder a objetividade nos quadros sinteticos 

que apresenta. A utiliza9ao de graficos tambem faz com que o relat6rio financeiro da 

ONG Associa9ao gere impacto visual imediato para os que dele se servem. 

4.4. PROPOSTA DE MODELO A SER APLICADO. 

Um possfvel modelo de controles internos para ser aplicado nas organiza9oes 

ambientalistas, respeitadas as adapta9oes necessarias e cabfveis de acordo com 

especificidades regionais, atividades e porte da organiza9ao, necessariamente estara 

calcado e iniciar-se-a pelo fluxo da informa9ao contabil. Os registros contabeis 

constituirao a base sobre a qual todos os demais controles financeiros e administrativos 

se desenvolverao. 

lnicialmente, a organiza9ao deve contar com um plano de contas unificado e 

adequado ao registro de suas atividades ou transa9oes. Tambem e importante contar 

com um sistema contabil eletr6nico e integrado atraves de programa aplicativo. As 

rotinas de contas a pagar, tesouraria e concilia9oes devem ser contempladas pelo 

program a. 

Sao hip6teses do modelo de controles proposto: 

• A contabilidade e exercida por prestador de servi9os externo, seguindo a 
NBCT e a legislac;ao vigente para as ONG's, qualificadas ou nao como 
OSCIP's; 

• As rotinas de lan9amento de contas a pagar, porem, tern efeito no interior 
da organizayao, dentro da area financeira, e sao efetivadas por 
profissional habilitado; 
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• 0 volume de atividade mensal varia entre mil e quinhentos e dois mil 
quinhentos langamentos contabeis. Volumes maiores podem demandar a 
transferencia dos servigos para o interior da entidade; 

• Urn aplicativo compativel com o programa utilizado na contabilidade e 
empregado na elaboragao da folha de pagamentos. A folha e elaborada 
por colaborador capacitado, para o periodo de urn mes, contados a partir 
do vigesimo quinto dia de cada mes; 

• Os salarios sao pagos no quinto dia util do mes subseqOente ao de sua 
apropriagao; 

• E utilizado programa aplicativo que integra as rotinas de tesouraria, contas 
a pagar, escrituragao contabil, controle patrimonial; compatfvel com o 
programa de preparagao da folha de pagamentos da ONG; 

• Os pagamentos sao efetivados por meio de cheques bancarios, com duas 
assinaturas autorizadas; 

• 0 sistema e "fechado" ate 0 decimo dia util do mes, quando sao emitidos 
relat6rios e balancetes de verificagao; 

• A organizagao trabalha com orgamentos elaborados a partir de seu 
planejamento estrategico, sendo que os gestores possuem amplo 
conhecimento dos mesmos; 

• As rubricas orgamentarias sao identificaveis nos demonstratives dos 
projetos; 

• A escrituragao contabil e elaborada para a ONG em sua totalidade, 
enquanto as despesas sao alocadas gere.lcialmente em contas gerenciais 
e respectivos projetos; 

• A organizagao possui manual de procedimentos, onde estao explicitadas 
as normas para efetivagao de despesas, aquisigoes e demais 
desembolsos; 

• As receitas e despesas sao conciliadas mensalmente no sistema contabil, 
sendo que a tesouraria efetua a conciliagao bancaria ao termino de cada 
semana; 

• Gada fundo recebido pela entidade e mantido em conta bancaria propria, 
separada das demais; 

• As prestagoes de contas sao trimestrais e coincidem com os relat6rios 
gerencias. 

0 formulario abaixo contem as informagoes relevantes para a preparagao do 

langamento contabil e deve acompanhar a documentagao relativa ao desembolso em 

todo o trajeto percorrido na organizagao. Nele e identificado o solicitante, o comprador, 

o projeto, a data para pagamento, os c6digos das contas gerenciais (apuragao de 
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resultado por projeto) e contabeis (escritura<;ao e elabora<;ao dos demonstratives), 

dentre outros itens. 

Note-se que o formulario tambem define os responsaveis pela libera<;ao do 

recurso, sua destina<;ao e as respectivas al<;adas. 

Oeste modo, a informa<;ao contabil chegara ao "contas a pagar'' da ONG 

completamente resumida e consolidada num formulario unico de solicita<;ao de 

desembolso. As alternativas eletr6nicas de formulario, com identico conteudo, tambem 

podem ser empregadas para dar mais agilidade ao preenchimento e encaminhamento 

do pagamento, mas sera importante para as auditorias e transparencia das atividades 

que a documenta<;ao fiscal esteja anexada a esse formulario impressa. 

As instru<;oes podem variar de ONG para ONG, mas aquelas relacionadas 

abaixo, ao final do formulario, sao relevantes para o funcionamento do modelo de 

sistema de controle ora proposto. 

Solicitante: -------------- Data da Solicitagao _,_,_ 
Projeto: ______ Rubrica do orc;amento ________ _ 

Data para PagamentoNencimento _!_!_ C.GERENCIAL:. _______ _ 

C.CONTABIL: D: C:. __ _ 

Nome/Razao Social do Beneficiario: -----------------

( ) Cheque Nominal ( ) Boleto bancario, via Internet. 

Banco _______ Agencia no. e cidade. _______ C/C n ° .. ___ _ 

Descrigao (preencha as linhas abaixo com a finalidade e descric;ao detalhada da compra) Valor, R$ 

, 

Total 

Diregao: Resp. 
Compras/Loca96es, 

Coordenador do 
Projeto 

Coordenador 
Financeiro 

Gerente de Area Diretor Executive 
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lnstrU1;:5es 
• Antes de iniciar o processo de solicitacao de recursos/adiantamento, o interessado devera certificar-se da existencia de 

recursos no Projeto e rubrica do orcamento em Conta-Corrente. 
• A solicitacao devera ser feita com no minima 48 horas (2 dias uteis) de antecedencia do horario programado para o 

pagamento 
• Para reembolso de despesas, os comprovantes devem de ser validos, conforme as norm as da tesouraria aprovadas pela 

administracao. nominais a ONG, discriminadas e datados. 
• 0 pagamento por servicos de pessoa fisica ou juridica tern de obedecer as exigencias legais. Recibos serao aceitos, para 

pagamento a pessoas fisicas nos casas de aluguel e uso de taxis. 
• Os niveis de autorizacao de despesas obedecerao a tabela a seguir, considerando-se "valor limite" a soma de todas as 

parcelas de cada formulario de autorizacao: 

Valor Limite: 
Ate R$5 mil .............................. .. 
Acima de R$ 5 mil 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Uma vez disseminado o uso do formulario acima apresentado, as rotinas de 

contas a pagar, tesouraria e conciliac;oes ocorrerao com mais seguranc;a e 

transpar€mcia. 

0 Fluxo 01 abaixo mostra o funcionamento dessas rotinas. Nele a solicitac;ao de 

desembolso e recebida pelo setor de contas a pagar, com dois dias de antecedemcia. A 

entrada no sistema e feita no dia seguinte, ap6s a checagem de todos os dados e da 

documentac;ao que acompanha a solicitac;ao. A checagem sera tao mais eficiente, 

quanto mais rigorosos e adequados forem os procedimentos exigidos para efetivac;ao 

dos desembolsos da organizac;ao. Oeste modo, no ato do recebimento das solicitac;oes 

devem ser analisadas e conferidas, as cotac;oes, assinaturas, prazos de pagamentos, 

alc;adas, rubricas orc;amentarias, vig€mcias contratuais e disponibilidades de recursos. 

Em seguida, a relac;ao dos pagamentos e encaminhada para a tesouraria, que 

ap6s liberac;ao da coordenac;ao financeira da ONG (ver fluxo 02), imprime todos os 

cheques para assinatura e pagamento, com suas respectivas c6pias anexas a 

documentac;ao. Depois sao "baixadas" as despesas e urn relat6rio com o movimento 

diario e gerado a partir do sistema. 
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As informac;oes contidas na base de dados, ap6s a gerac;ao do movimento diario, 

entao sao encaminhadas para a contabilidade externa em meio eletronico. Esta efetua 

a importac;ao das informac;oes, conferindo-a e conciliando-a com os extratos bancarios 

ate o decimo dia do mes subsequente, para a elaborac;ao dos balancetes peri6dicos. 

Area 

if} .. 
0 
1: 
iil 
::!. .. 

(0·2) Recebe NF, 
correta e 
conferida 
pelo 
responsavel 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fluxo 01 • Fluxo contabil financeiro 

Elabora os balancetes de 
verificac;8o e encerra os 
lanc;amentos do periodo. 

(D) 

Efetua pagamentos 
liberados e imprime 
respectivas c6pias 
de cheque 

Lanc;a a nota no 
Contas a Pagar 

Recebe rela~o de 
pagamentos a 
efetuar atraves do 
sistema 

No Fluxo 02, complementar ao Fluxo 01, detalham-se os procedimentos para a 

liberac;ao de cheques da entidade. Os pagamentos, por uma questao de documentac;ao 

e transparencia, devem preferencialmente ser efetuados em cheques, sempre com a 

emissao de c6pias, mantidas junto a documentac;ao fiscal. No fluxo abaixo sao 

necessarias assinaturas da coordenac;ao financeira em conjunto com a direc;ao para 

que o cheque possa ser encaminhado a compensac;ao. 
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0 movimento financeiro diario chega a Direc;ao da ONG totalmente conferido e 

controlado pela coordenac;ao financeira, entao, os cheques recebem a primeira 

assinatura e sao devolvidos a Coordenac;ao que os assina e os Iibera para entrega aos 

beneficiaries. 

Area Auxo 02 • Transa~oos financeiras movimento tesouraria -libera~ao de cheques e pagamentos. 

Emite OS Elabora 
cheque Movimento do 
con forme Caixa e Fluxo 
as registros -----> de 
do sistema pagamentos e 
contabil receitasdo I Etetua_as I ;;} dia. corr~es .. l I 

I solicitadas. 0 c: 
0\ Efetua a baixa Encaminha ::!. lan~mento do .. movimento 

..cr. 
pagamento para o pendente no Coordenador 
sistema financeiro. 

I 
·-- ·-·-

l 
::oO 

,_, ~ 
Segunda 

:>0 assinatura d os .. o movimentaqAo diEiria: N ctocumentos de =>a. cheques, transferencias, Movimento Solicita I n., movimentac;ao !2.:. saldos, processes de OK? corre9§o financeira. a~ pagamento, assinaturas (cheques) 
~ ecota<;(ies. 

5 

VM~o ~ assina todos Movimento s 
0 Solicita I (;rr;.;'~;;,';"entos OK? 
~ corre98o 

<> assinatura) N ... t 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

0 Fluxo de processo 03, apresentado abaixo, demonstra as a<;6es que se 

interpoem para a elabora<;ao do relat6rio mensal de acompanhamento de despesas por 

projeto. Esse re!at6rio e a base para as presta<;6es de contas trimestrais e para o 

acompanhamento previsto/realizado dos orc;amentos dos projetos. Deve ser 

encaminhado aos coordenadores e aos gestores de projetos, no maximo, ate o decimo 

dia util domes, para que a evolu<;ao dos gastos possa ser analisada e controlada. 
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Obviamente a "soma" de tres relat6rios mensais de despesas por projeto, 

consecutivos, resultara automaticamente na prestac;ao de contas e tambem nos 

numeros que constarao do relat6rio gerencial. Neste ultimo, tambem sera importante o 

comparative das despesas e receitas efetivadas com aquelas previstas no orc;amento. 

Uma planilha simples, trazendo os valores previstos, realizados, a diferenc;a entre 

ambos e a variac;ao percentual da diferenc;a, sera suficiente para acompanhar a 

evoluc;ao financeira dos projetos. 

0 relat6rio de despesas devera ser extrafdo diretamente da base de dados do 

sistema contabil. Nao sao admitidas modificac;oes nas contas gerenciais de despesas 

por projeto e seus respectivos valores. A transposi<;ao dos dados para planilhas 

eletronicas para analise e totalizac;ao visa apenas dotar o relat6rio de uma interface 

mais amigavel com os usuaries finais. 

Area 

0 
c 

Efetua 
importayao de 

Auxo 03 • Fluxo Relat6rio Mensal Despesas 

Folha ate o 1----r+<.. 
setimo dia util 
domes 

Reconcilia a entrada 
no sistema de Iadas 
as despesas do mes 
inclusive os debitos 
bancarios 
conciliados pela 
tesouraria e 
informa¢es 
patrimoniais ate o 
setimo dia util do 
mes subsequente. 

Gera relat6rio 
mensal de 
despesa par 
projetos com 
base no sistema 
contabil 

Transfere 
informa¢es para 
planilha eletr6nica 
disponibiliza para a 
Coordenayao 
Financeira 

T otaliza e verifica a 
alocayao inicial das 
despesas geradas 
pel a relat6rio do 
sistema contabil 

Encaminha os 
Relat6rios 
totalizados para os 
coordenadores de 
projeto no decimo 
dia uti I domes. 
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0 Fluxo 04 apresenta resumidamente as ac;oes necessarias ao preparo da folha 

de pagamentos. E importante estabelecer uma rotina de importac;ao e exportac;ao de 

dados entre o sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamentos, que esteja 

devidamente aprovada e validada do ponto de vista da seguranc;a e precisao das 

informac;oes. A folha de pagamentos podera ser elaborada tanto pela contabilidade 

externa, como por funcionario habilitado que trabalhe na area de Recursos Humanos da 

ONG. A segunda opc;ao e a mais adequada do ponto de vista dos controles e e 

apresentada no diagrama abaixo. E importante notar que a folha somente sera 

processada em definitivo ap6s a autorizac;ao da coordenac;ao financeira. 

Area 

Recebe as 
informa¢es 
relativas a 
freqOencia dos 
funcionarios ate 48h 
horas ap6s o 
terrnino do periodo 
aquisitivo, 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fluxo 04- Folha de pagamentos 

Emite relat6rio 
para aprovac;iio, 
encaminha para 
a Coordenac;iio 
Financeira 

Efetua a importac;iio 
eletrOnica das 
inforrna¢es de folha para 
o sistema cont.3bil ate o 
setimo dia util domes 
subseqOente ao periodo 
aquisitivo_ 

0 controle de inventario flsico e urn controle necessaria a preservac;ao do 

patrimonio da entidade. Sua realizac;ao devera ocorrer, no mlnimo, a cada ano. 0 
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controle de entradas e saidas do imobilizado, entretanto, devera ser efetivado com base 

em urn modulo integrado ao sistema contabil, mantendo, assim, a relac;:ao de bens 

imobilizados atualizada ao Iongo do exercicio. 

0 diagrama abaixo mostra a intensa interac;:ao entre a area de compras e a 

contabilidade para garantir essa manutenc;:ao. 

Figura 1: Dinamica do Registro Patrimonial. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Completa o modelo o fluxo cinco relativo a gestao dos contratos. Este fluxo 05 

mostra uma das possibilidades existentes para o gerenciamento de contratos e 

pagamentos a eles vinculados. 
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A interven9ao da assessoria jurfdica da ONG e fundamental para seu born 

funcionamento. A existencia de uma area dentro da organiza9ao que seja responsavel 

pelo recebimento e arquivamento de capias dos produtos dos contratos tambem. Oeste 

modo, alem dos projetos, que constituem os usuaries finais dos produtos dos contratos, 

a propria administra9ao da ONG mantera em arquivo as "provas" da execu9ao dos 

termos contratuais. 0 fluxo supoe tambem que sejam escolhidos gestores para cada 

contrato dentro da organiza9ao - normalmente os coordenadores dos projetos aos 

quais os contratos estejam vinculados. 

Area Fluxo 05- Gestao de Contratos (Controle ap6s elabora~ao e inicio). 

s 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Recebe c6pia do 
contrato. Solicita 
pagamentos e 
controla entrega 
dos produtos a 
biblioteca. 

Elabora a 
mantem 
atualizada a 
rela<;:ao dos 
contratos em 
arquivo. Envia 
planilha para 
biblioteca e 
financeiro. 

Efetua pagamentos 
conforme a solicita<;ao 
dogestore 
confirma<;:ao da 
vig€ncia e cumprimento 
das clausulas 
contratuais. 

Arquiva e 
verifica a 
entrega dos 
produtosde 
contrato. 

N 

Contrato 
vai expirar 

em15 
dias? 

Suspends o 
pagamenlo ate que 
vig€mcia, entrega de 
produtos e demais 
d8usulas contratuais 
estejam corretas. 

N Avisa Coordenador 
Financeiro e Gestor 
docontrato. 

0 modelo, acima apresentado, nao e o (mico existente para a implanta9ao de 

controles financeiros em ONG's ambientalistas. E, entretanto, suficientemente 

abrangente para organiza96es do porte definido nas hip6teses e estudo de caso 
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comparative apresentado neste trabalho. Permitira ao gestor, se aplicado corretamente, 

conhecer melhor as fraquezas de sua organizac;ao e atuar no sentido de corrigi-las com 

mais efetividade. 0 grau de sofisticac;ao e complexidade aumenta de acordo com o 

porte das organizac;oes, entretanto, o modelo acima apresentado atende com boa 

margem de seguranc;a a mais de oitenta por cento das ONG's ambientalistas 

brasileiras. Se aplicado, podera preparar a organizac;ao para os desafios futuros. 

5. CONCLUSOES. 

0 presente trabalho buscou, nas paginas precedentes demonstrar a importancia 

dos controles financeiros e da profissionalizac;ao da area administrativa financeira nas 

ONG's ambientalistas. 

Sabe-se que a realidade orc;amentaria do terceiro setor, muitas vezes, impoe 

restric;oes a implantac;ao de modelos de gestao financeira como aqueles que foram aqui 

sugeridos. 

Sabe-se tambem que a preservac;ao da natureza e do meio ambiente esta acima 

de quaisquer controles elaborados no interior de escrit6rios administrativos e que, 

muitas vezes, sua urgencia requer prioridade de execuc;ao. 

Contudo, sob o ponto de vista da continuidade da organizac;ao, a 

profissionalizac;ao da gestao financeira pode em grande medida garantir que os 

esforc;os de conservac;ao continuem a ser despendidos pelos cidadaos interessados em 

manter e conservar o planeta para as gerac;oes futuras, na medida em que data as 

organizac;oes nao governamentais de ferramentas capazes de gerar informac;oes 
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suficientes para enfrentar os desafios da convivemcia com o Estado, com o setor 

privado e com a propria sociedade civil. 

Mais do que simplesmente sobreviver, as ONG's tern cumprido papel importante 

na formac;ao de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitaria. A consciencia e 

mobilizac;ao, da imensa maioria de seus integrantes, a dedicac;ao dos voluntaries, as 

oportunidades criadas aos estudantes, aos jovens cientistas e aos pesquisadores, 

acabam muitas vezes por convencer, mesmo o mais pessimista dos seres humanos, de 

que existe uma pequena luz ao final do tunel do desenvolvimento e do futuro de nossa 

sociedade, o que acaba por motivar a elaborac;ao desta monografia. 

A continuidade desse processo, de educac;ao da sociedade com foco na 

cidadania e solidariedade, necessariamente, como se viu, e permeada pela 

profissionalizac;ao da gestao financeira e a utilizac;ao eficiente dos recursos captados 

com tanta dificuldade. 

Por fim, espera-se ter sensibilizado o leitor para a importancia do tema 

apresentado, e que, pretensiosamente, ap6s a leitura desse trabalho, tenha se sentido 

estimulado a iniciar a caminhada da profissionalizac;ao da gestao financeira das 

organizac;oes nao governamentais no Brasil. 
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7. ANEXOS. 

7.1. Anexo I- Aliquotas. 

a) INSS Empregado (CLT) 

i->"":i ~:·,s,,;.: ~. ··s Ia · -d ·- .. · / t ·b -~~- · {R$) 
·.~;k~;,t~k':~~:.. . P J!Q:r ~l.liJ _.tHygQ . . . . . . 
Ate R$ 800,45 
De R$ 800,46 a R$ 900,00 
De R$ 900,01 a R$ 1.334,07 
De R$ 1.334,08 ate R$ 2.668,15 

b) INSS empregador: 

.. · ::Atrquota para_ fi~s ·~efreco~blm~ntcfa.Q~ iNSS~l%) 
7,65 
8,65 
9,00 
11 ,00 
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!~~J~~9~~q>ntfi~ui~o!.:Qos_o~~~r~~(?,S .emP,regad_~. · empregado don.j~~tlco e_ ~a~~lha~or avuls<;>; para 
p~g~r:n~.nto d~ ~er:nun~ra~o; ~ g~r1tr de 1° de matode 2005 . -:': ··;·t~,<~i..J'"' · :.::.::. . ·: :, .. ·• 
,~~-t,·:~;i~:~:;:s~)~rj~~~~n.t(ib[ii~q" {R$) ·. . · Atiquota para7fjn~·de r~lbimento ao .. INSS {%) 
ate R$ 800,45 7,65 
de R$ 800,46 a R$ 900,00 8,65 
de R$ 900,01 a R$ 1.334,07 9,00 
de R$ 1.334,08 ate R$ 2.668,15 11 ,00 

c) IR, PIS e FGTS retidos e descontados do valor bruto dos salaries pagos. A obrigac;ao 
de recolhimento e do empregador. 

15,00 

27,5 

174,60 

465,35 

117,00 
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7.2. Anexo II - Encargos Presta<;ao de Servi<;os .. 

Supondo que urn trabalhador autonomo tenha prestado servi<;os para uma ONG em urn 
determinado mes de 2005 e que o valor bruto dos servi<;os prestados tenha sido R$ 
3.000,00 (tres mil reais). 

a) calculo do INSS do autonomo, valor a ser retido e recolhido pela ONG: 
11% sabre o teto maximo de R$ 2.668,15 = R$ 293,50 

b) calculo do ISS. A aliquota do ISS varia de acordo com a cidade, nas capitais e normalmente de 5%. 
R$3.000,00 x 5% = R$ 150,00 

c) calculo do impasto de renda pessoa fisica a ser retido e recolhido pela ONG: 
Valor acima de R$ 2.326,00 e redutor de R$ 465,35 
Base de calculo = R$ 3.000,00- R$ 293,50 (INSS) = R$ 2.706,50 
R$ 2.706,50 x 27,5% (IR) = R$ 744,29 
R$ 744,29- R$ 465,35 (redutor) = R$ 278,94 (valor do IRPF) 

d) Valor liquido recebido pelo trabalhador: 
R$ 3.000,00- (293,50+150,00+278,94) = R$ 2.277,56 

e) a organizac,;ao devera recolher 20% de INSS patronal sabre o valor bruto do pagamento: R$ 3.000,00 x 
20% = R$600,00 

Conclusao: custo total para a ONG: R$ 3.600,00 
Valor liquido do prestador: R$ 2.277,56 

Agora, supondo que o mesmo prestador de servi<;os tenha uma empresa de 
presta<;ao de servi<;os constituida, nesses casos incidem sobre o valor bruto da Nota 
Fiscal de servi<;os apresentada alem do IRPJ, o PIS (1 %), o COFINS (3%) e a CSLL 
{0,65%): 

a) calculo do IRPJ (1 ,5%) = R$ 3.000,00 x 1,5% = R$ 45,00 

b) calculo do PIS, COFINS, CSLL (4,65%) = R$ 3.000,00 x 4,5% = R$ 139,50 

c) valor liquido recebido pelo prestador de servic,;os: 
R$ 3.000,00- (45,00+ 139,50) = R$ 2.815,50 

Conclusao: custo total para a ONG: R$ 3.000,00 
Vaior Hquido do prestador: R$ 2.815,50 

Obs.: Se a empresa prestadora de servic,;os for enquadrada no regime tributario conhecido como 
"SIMPLES", nao ha descontos sabre o pagamento. 
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7.3. Anexo Ill- Rescisao. 

Supondo que o trabalhador Jose Santos tenha trabalhado sob o regime de CL T, 
nos ultimos tres anos numa ONG e que Jose teve seu contrato rescindido no mes 
corrente. Os valores dos encargos indenizat6rios devidos pela ONG ao Jose (com base 
em maio 2006) sao apresentados abaixo: 

AVISO PR 
INDENIZADO 
1/12 13o. SALARIO 
1/12 FERIAS 
1/3 FERIAS 
SUB TOTAL 

MULTA FGTS 50% 

(-) INSS 

TOTALGERAL 

GAS TO TOTAL C/ 
RESCISAO PARA A ONG 

350,00 
29,17 
29,17 

9,72 
418,05 

420,00 

838,05 

1.058,02 

105,00 

114,97 

219,97 

Como e possivel notar no quadro acima a indeniza9ao, supondo que nao haja 
ferias nem salaries vencidos a pagar, atinge urn valor aproximadamente igual a tres 
vezes o salario habitual de Jose. 

E facil depreender do acima exposto, qual a importancia de prover-se urn fundo 
para fazer face aos recursos requeridos em eventuais demissoes que a organiza9ao 
venha a promover. 
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7.4 Anexo IV- Fluxo de caixa. 

~~-- 2.000 10.000 10.000 15.000 15.000 10.000 . . 15.000 15.000 . 15.000 20.000 12.000 19.000 158.000 
Taxa admlnlstrauva------------~--eoo ___ 8_o_o -·--·aoa-·- ---aoo···· ····--aoo -- ·-i.2oo ___ iTo0·----1~-1.6o'0~---~---·14.'oao-

venda Mercadorlas ----- o ·---o·------0'--o --·· -a·-·--a --··------o - o o o 100 500 ·--6-00-

Total'recel!lmeiitol'~~~; f;i'"""; '"·/ ; .. "'>2>800 ~10:800 . ··,;:-:· 10.800 K •' 16.800 t -16:800 ., c: 10:800 '. . 18.200 . ·' ·, 16.800 '·';I''' 16.600.•- . · •. 21:600··. /·13.700 ·, n/~ '•2-1.100'· ' ·. 172!600,. 
Gastos~!!!_~~l.___ _ .. .. . . .. . o 

satartos ---- 5.0o0--s:oaa--·- 5.ooo--·s.ooo · ---·-·s:aoo-·----s~ooo-· ----Taoo ____ Too-o --i:iiiiil·--7 :ooo--~o--7.ooo - n.ooo 
__§~os e beneflclos 3.ooo 3.000 .. -~ ""3:0o0 ... _____ 3.ooo···--3-:-ooo· ... -----4:0()6 4.ooo 4.ooo 4.ooo 4.ooo 4.ooo 42.ooo 

1. 100 
9.000 

0 
7.200 
6.000 

m 2~ 

~ ~ 
· so 6ao 

so so· · 6oo 
~ ~ ~ 
~~ ~ ~ 

Telelone 1.000 1.000 i .mio 1.000 1.00Q 1.000 800 ~00_ 800 aoo· .. - 800 800 10.600 
GiisiO&fliiiinc~;;i>liilcAri'Os - - · · - · - · - · · 
.. J2.~~P~~as'ba:~~~!i3:!: ~=-~~~ _i~ 20 20 20 20 20 26 ~o 240 

CPMF 40 4.0 .. 40 480 
11.610 i 14.460 14.460 172.620 1 

o I 

0 fluxo de caixa acima apresentado, compreende o periodo de urn ano, com a periodicidade 
mensal. Entretanto, a Ong pode e deve elaborar fluxos de caixa para periodos mais curtos, durante o 
exercicio social. Por exemplo, urn fluxo de caixa semanal para o periodo total compreendido por urn 
bimestre sera sempre util a previsao mais acurada das necessidades de recursos da entidade. 

No exemplo acima temos uma organizac;ao com despesas operacionais bern definidas, sofrendo 
reajustes no segundo semestre, como e 6 caso dos salaries e alugueis. 0 decimo terceiro salario e pago 
em duas parcelas, como forma de diminuir o impacto dos desembolsos no mes de novembro. 

Repare que o gestor adota como criterio para efetuar aplicac;oes financeiras saldo mensal final 
superior a 15.000 unidades monetarias. Assim no mes de abril, aplicou-se 10.000 u.m. reintegradas ao 
saldo no final do periodo acrescidas de juros. 

Observe que no inicio do ano, face as defasagens no recebimento das doac;oes, sera necessaria 
a organizac;ao desfazer-se de alguns ativos no valor de 22.000 u.m. caso contrario nao serao honrados 
os compromissos assumidos. 

Ao final do ano o saldo sera positive em, torno de 22.000 u.m. pois a gerac;ao de caixa (EBIT) foi 
praticamente nula no ano. 
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7.5. Anexo V- Lei de OSCIP's. 

LEI N- 9.790, DE 23 DE MAR<;O DE 1999 

Dispoe sabre a qualificac;ao de pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizac;oes da Sociedade 
Civil de Interesse Publico, institui e disciplina o Termo de Parceria, e da outras providencias. 

OPRES I DENTE DARE P 0 BLI CA 
Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 
DA QUALIFICAyAO COMO ORGANIZAyAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO 

Art. 1° Podem qualificar-se como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico as pessoas juridicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutarias atendam aos requisites 
instituidos por esta Lei. 
§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa juridica de direito privado que nao distribui, entre 
os seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutes 
ou liquidos, dividendos, bonificac;oes, participac;oes ou parcelas do seu patrim6nio, auferidos mediante o exercicio de suas 
atividades, e que os aplica integralmente na consecuc;ao do respective objeto social. 
§ 2° A outorga da qualificac;ao prevista neste artigo e ato vinculado no cumprimento dos requisites instituidos por esta Lei. 

Art. 2° Nao sao passiveis de qualificac;ao como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, ainda que se 
dediquem de qualquer forma as atividades descritas no art. 3° desta Lei: 
I - as sociedades comerciais; 
II - os sindicatos, as associac;oes de classe ou de representac;ao de categoria profissional; 
Ill- as instituic;oes religiosas ou voltadas para a disseminac;ao de credos, cultos, praticas e visoes devocionais e 
confessionais; 
IV- as organizac;oes partidarias e assemelhadas, inclusive suas fundac;oes; 
V- as entidades de beneficia mutua destinadas a proporcionar bens ou servic;os a urn circulo restrito de associados ou 
s6cios; 
VI - as entidades e empresas que comercializam pianos de saude e assemelhados; 
VII -as instituic;oes hospitalares privadas nao gratuitas e suas mantenedoras; 
VIII -as escolas privadas dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas mantenedoras; 
IX - as organizac;oes sociais; 
X - as cooperativas; 
XI - as fundac;oes publicas; 
XII - as fundac;oes, sociedades civis ou associac;oes de dire ito privado criadas por 6rgao publico ou por fundac;oes publicas; 
XIII - as organizac;Oes crediticias que tenham quaisquer tipo de vinculac;ao com o sistema financeiro nacional a que se refere 
o art. 192 da Constituic;ao Federal. 

Art. 3° A qualificac;ao instituida por esta Lei, observado em qualquer caso, o principia da universalizac;ao dos servic;os, no 
respective ambito de atuac;ao das Organizac;oes, somente sera conferida as pessoas juridicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 
I - promoc;ao da assistencia social; 
II - promoc;ao da cultura, defesa e conservac;ao do patrim6nio hist6rico e artistico; 
Ill - promoc;ao gratuita da educac;ao, observando-se a forma complementar de participac;ao das organizac;oes de que trata 
esta Lei; 
IV- promoc;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de participac;ao das organizac;Oes de que trata esta 
Lei; 
V- promoc;ao da seguranc;a alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservac;ao e conservac;ao do meio ambiente e promoc;ao do desenvolvimento sustentavel; 
VII - promoc;ao do voluntariado; 
VIII - promoc;ao do desenvolvimento econ6mico e social e combate a pobreza; 
IX- experimentac;ao, nao lucrativa, de novas modelos s6cio-produtivos e de sistemas alternatives de produc;ao, comercio, 
emprego e credito; 
X - promoc;ao de direitos estabelecidos, construc;ao de novas direitos e assessoria juridica gratuita de interesse 
suplementar; 
XI - promoc;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; 



XII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produ«;ao e divulga«;ao de informa¢es e 
conhecimentos tecnicos e cientfficos que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo. 
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Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, a dedicagao as atividades nele previstas configura-se mediante a execugao direta 
de projetos, programas, pianos de agoes correlatas, por meio da doagao de recursos fisicos, hum a nos e financeiros, ou 
ainda pela presta«;ao de servigos intermediaries de apoio a outras organiza¢es sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor 
publico que atuem em areas afins. 

Art. 4°. Atendido o disposto no art. 3°, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizagoes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico, que as pessoas juridicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas norm as expressamente 
disponham sabre: 
I - a observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia; 
II -a ado«;ao de praticas de gestae administrativa, necessarias e suficientes a coibir a obten«;ao. de forma individual ou 
coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em decorrencia da participagao no respective processo decis6rio; 
Ill -a constitui«;ao de conselho fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de competencia para opinar sabre os relat6rios de 
desempenho financeiro e contabil, e sabre as operagoes patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade; 
IV- a previsao de que em caso de dissolu«;ao da entidade, o respective patrimonio liquido sera transferido a outra pessoa 
juridica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 
V- a previsao de que, na hip6tese de a pessoa jurfdica perder a qualificagao instituida por esta Lei, o respective acervo 
patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos durante o perfodo em que perdurou aquela qualifica«;ao, sera 
transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 
VI - a possibilidade de se instituir remunera«;ao para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestae executiva 
e para aqueles que a ela prestam servigos especfficos, respeitados, em ambos os casas, os valores praticados pelo 
mercado, na regiao correspondente a sua area de atuagao; 
VII -as normas de prestagao de contas a serem observadas pela entidade, que determinarao, no minima: 
a) a observancia dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 
b) que se de publicidade por qualquer meio eficaz no encerramento do exercicio fiscal, ao relat6rio de atividades e das 
demonstragoes financeiras da entidade, incluindo-se as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, 
colocando-os a disposigao para exame de qualquer cidadao; 
c) a realizagao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se foro caso, da aplicagao dos eventuais 
recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 
d) a presta«;ao de contas de todos os recursos e bens de origem rublica recebidos pelas Organizagoes da Sociedade Civil 
de Interesse Publico sera feita conforme determina o paragrafo unico do art. 70 da Constituigao Federal. 

Art. 5° Cumpridos os requisites dos arts. 3° e 4° desta Lei, a pessoa jurfdica de direito privado sem fins lucrativos, 
interessada em obter a qualificagao institufda por esta Lei, devera formular requerimento escrito ao Ministerio da Justiga, 
instruido com capias autenticadas dos seguintes documentos: 
I - estatuto registrado em cart6rio; 
II - ata de eleigao de sua atual diretoria; 
Ill - balango patrimonial e demonstragao do resultado do exercfcio; 
IV- declaragao de isengao do impasto de renda; 
V- inscrigao no Cadastre Geral de Contribuintes. 

Art. 6° Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministerio da Justiya decidira, no prazo de trinta dias, deferindo 
ou nao 0 pedido. 
§ 1° No caso de deferimento, o Ministerio da Justiga emitira, no prazo de quinze dias da decisao, certificado de qualificagao 
da requerente como Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
§ 2° lndeferido o pedido, o Ministerio da Justiga, no prazo do§ 1°, dara ciencia da decisao, mediante publicagao no Diario 
Oficial. 
§ 3° 0 pedido de qualificagao somente sera indeferido quando: 
I - a requerente enquadrar-se nas hip6teses previstas no art. 2° desta Lei; 
II -a requerente nao atender aos requisites descritos nos arts. 3° e 4° desta Lei; 
Ill -a documentagao apresentada estiver incompleta. 

Art. 7° Perde-se a qualifica«;ao de Organiza«;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, a pedido ou mediante decisao 
proferida em processo administrative ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministerio Publico, no qual serao assegurados, 
ampla defesa e o devido contradit6rio. 

Art. 8° Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidencias de erro ou fraude, qualquer cidadao, 
respeitadas as prerrogativas do Ministerio Publico, e parte legftima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda 
da qualifica«;ao instituida por esta Lei. 
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CAPITULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 

Art. go Fica instituido o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passive! de ser firmado entre o Poder Publico e 
as entidades qualificadas como Organizac;;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico destinado a formac;;ao de vinculo de 
cooperac;;ao entre as partes para o fomento e a execuc;;ao das atividades; de interesse publico prevista no art. 3° desta Lei. 

Art. 10° 0 Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Publico e as Organizac;;oes da Sociedade Civil de 
Interesse Publico discriminara direitos, responsabilidades e obrigac;;oes das partes signatarias. 
§ 1° A celebrac;;ao do Termo de Parceria sera precedida de consulta aos Conselhos de Politicas Publicas das areas 
correspondentes de atuac;;ao existentes, nos respectivos niveis de governo. 
§ 2° Sao clausulas essenciais do Termo de Parceria: 
I - a do objeto, que contera a especifica<;ao do programa de trabalho proposto pela Organizac;;ao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico; 
II - a de estipula<;ao das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execuc;;ao ou cronograma; 
Ill- a de previsao expressa dos criterios objetivos de avaliac;;ao de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de 
resultado; 
IV- a de previsao de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias 
contabeis usadas pela organizac;;ao e o detalhamento das remunerac;;oes e beneffcios de pessoal a serem pagos, com 
recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores. 
V- a que estabelece as obrigac;;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, entre as quais a de apresentar ao Poder 
Publico, ao termino de cada exercicio, relat6rio sobre a execuc;;ao do objeto do Termo de Parceria, contendo comparative 
especifico das metas propostas com os resultados alcanc;;ados, acompanhado de prestac;;ao de contas dos gastos e receitas 
efetivamente realizados, independente das previsoes mencionadas no inciso IV; 
VI - a de publicac;;ao, na imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniao, conforme o alcance das atividades 
celebradas entre o 6rgao parceiro e a Organizac;;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrative da sua execuc;;ao ffsica e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento 
desta Lei, contendo os dados principais da documentac;;ao obrigat6ria do inciso V, sob pena de nao liberac;;ao dos recursos 
previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11° A execuc;;ao do objeto do Termo de Parceria sera acompanhada e fiscalizada por 6rgao do Poder Publico da area de 
atuac;;ao correspondente a atividade fomentada, e pelos Conselhos de Polfticas Publicas das areas correspondentes de 
atuac;;ao existentes, em cada nivel de governo. 
§ 1° Os resultados atingidos com a execu<;ao do Termo de Parceria devem ser analisados por comissao de avaliac;;ao, 
composta de comum acordo entre o 6rgao parceiro e a Organizac;;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
§ 2° A comissao encaminhara a autoridade competente relat6rio conclusive sobre a avaliac;;ao procedida. 
§ 3° Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas areas de que !rata esta Lei estarao sujeitos aos 
mecanismos de controle social previstos na legislac;;ao. 

Art.12° Os responsaveis pela fiscalizac;;ao do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilizac;;ao de recursos ou bens de origem publica pela organizac;;ao parceira, darao imediata ciemcia ao 
Tribunal de Contas respective e ao Ministerio Publico, sob pena de responsabilidade solidaria. 

Art. 13° Sem prejuizo da medida a que se refere o art.12 desta Lei, havendo indicios fundados de malversac;;ao de bens ou 
recursos de origem publica, os responsaveis pela fiscalizac;;ao representarao ao Ministerio Publico, a Advocacia-Geral da 
Uniao, para que requeiram ao juizo competente a decretac;;ao da indisponibilidade dos bens do entidade e o seqOestro dos 
bens dos seus dirigentes, bern como de agente publico ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado 
dano ao patrimonio publico, alem de outras medidas consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei 
Complementar n° 64. de 18 de maio de 1990. 
§ 1° 0 pedido de seqOestro sera processado de acordo como disposto nos arts. 822 e 825 do C6digo de Processo Civil. 
§ 2° Quando foro caso, o pedido incluira a investigac;;ao, o exame e o bloqueio de bens, contas bancarias e aplicac;;Oes 
mantidas; pelo demandado no Pais e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 
§ 3° Ate o termino da ac;;ao, o Poder Publico permanecera como depositario e gestor dos bern e valores seqoestrados ou 
indisponiveis e velara pela continuidade das atividades sociais da organizac;;ao parceira. 

Art. 14° A organizac;;ao parceira fara publicar, no prazo maximo de trinta dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, 
regulamento proprio contendo os procedimentos que adotara para a contratac;;ao de obras e servic;;os, bern como para 
compras com emprego de recursos provenientes do Poder Publico, observados os princfpios estabelecidos no inciso I do 
art. 4° desta Lei. 
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Art. 15° Caso a organiza<;ao adquira bem im6vel com recursos provenientes da celebrac;ao do Termo de Parceria, este sera 
gravado com clausula de inalienabilidade. 
Art. 16° E vedada as entidades qualificadas como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico a participa<;ao em 
campanhas de interesse politico-partidario ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

Art. 17° 0 Ministerio da Justic;a permitira. mediante requerimento dos interessados, livre acesso publico a todas as 
informac;oes pertinentes as Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico. 

Art. 18° As pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas legais, 
poderao qualificar-se como Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, desde que atendidos os requisites para 
tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenc;ao simultanea dessas qualificac;oes, ate dois anos contados da data de 
vigencia desta Lei. 
§ 1° Findo o prazo de dois anos, a pessoa juridica interessada em manter a qualificagao prevista nesta Lei devera por ela 
optar, fato que implicara a renuncia automatica de suas qualificac;oes anteriores. 
§ zo Caso nao seja feita a opc;ao prevista no paragrafo anterior, a pessoa juridica perdera automaticamente a qualificac;ao 
obtida nos termos desta Lei. 

Art. 19° 0 Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Brasilia. 23 de marc;o de 1999; 178° da lndependencia e 111° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 
Pedro Malan 
Ailton Barcelos Fernandes 
Paulo Renato Souza 
Francisco Dornelles 
Waldeck Ornelas 
Jose Serra 
Paulo Paiva 
Clovis de Barros Carvalho 
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7.6. Anexo VI - Questionario. 

QUESTIONARIO: 
AVALIACAO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADE DE GESTAO: 

A finalidade deste questionario e a de fornecer a essa pesquisa informa96es 
necessarias para a avalia9ao da adequa9ao dos sistemas contabil e financeiro de uma 
dada entidade. 

Gada pergunta devera receber a resposta mais completa possivel Se necessaria, 
podem ser usadas folhas extras. 

Preencher o questionario e a relac;ao de checagem na penultima pagina, assinar e 
devolver (juntamente com anexos) para Valerio Arbex Hernandes. 0 questionario 
pode ser enviado pelo correio, por fax ou via e-mail. 

Enderec;o para correspondencia: 

Fax: 

E-mail: levah@uol.com.br 



SECAO A: Contato e lnformacoes Gerais 

Preencher esta sec;ao para o fornecimento de informac;oes gerais sobre sua 
organizac;ao. 
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Denominac;ao legal da organizac;ao -------------------------

Enderec;o completo para correspondencia ----------------------

Enderec;o (se for diferente do de correspondencia) --------------------

Telefone Numero do Fax 

Email -------------------------------------

1. Como e classificada sua organizac;ao (que visa lucro, nao visa lucro, entidade governamental ): 

2. A sua organizac;ao e uma sociedade constituida, devidamente inscrita/registrada? Sim 
__ Nao (explicar abaixo) __ 

a. Em caso afirmativo, que tipo de sociedade constitufda ou de registro tern a organiza9ao? Em caso 
negativo, em que fase se encontra sua organiza9ao relativamente a sua constitui9ao, inscri9ao ou 
registro? 

b. Se a resposta para a pergunta numero 2 for sim, quando e onde sua organiza9ao foi constitufda, 
inscrita, registrada? Solicitamos uma c6pia da certificado de constitui9ao ou registro da organiza9ao. 

3. Solicitamos uma c6pia das informac;oes que descrevem sua organizac;ao, sua missao e 
hist6rico. 
C6pia anexa __ Nao anexa __ (explicar) 

4. Relacionar os nomes das pessoas nos seguintes postos. Se disponivel, fornecer urn 
organograma. 

Presidente Cons. Deliberative: _____ _ Presidente/Diretor: 

Secretario: ------------- Tesoureiro ---------------

Funcionario Chefe do Financeiro: ____ _ Encarregado da Escritura98o Contabii!Contador: 
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5. Relacionar o numero de funcionarios da organizac;ao: 

Funcionarios tempo integral: ___ Funcionarios meio perfodo: Consultores: 

6. lnformac;ao financeira. Se estiver anexando uma cop1a de sua auditoria externa a este 
questionario, nao e necessaria preencher a informac;ao nos dais primeiros quadros - preencher, 
porem, as informac;oes relativas ao orc;amento. Completar com as informac;oes solicitadas. 

Informacao sobre ano anterior ao 
ultimo 

(indicar periodo ): ______ _ 

Receitas: $ 

Despesas: $ 

Ativos: $ 

Passivos: $ 

Informacao sobre o ano passado 

(indicar perfodo): 

Receitas: $ 

Despesas: $ 

Ativos: $ 

Passivos: $ 

Relativamente a receita do ana passado, quanta provem de: 

Orcamento do presente ano 

(indicar perfodo ): 

Receita total $ 

do gov local. $ 

Outra rec. ext. $ 

Gov exter. $ 

Outro $ 

Despesas $ 

Fontes lnternacionais: $ ___ _ Gov. local:$ ____ _ 

Obrigac;6es/Contribuic;6es Associados:$ ____ _ 

Seminarios/Conferencias: $ ___ _ 

Publicac;oes: $ ___ _ SeNic;os:$ ____ _ 

Outro (especificar abaixo): $ ____ _ 

7. Relacionar o nome dos principais programas e projetos datas e valores de todos os fundos 
recebidos nos ultimos dois anos: 
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SECAO B: Controles lnternos 

Os controles internes sao procedimentos que garantem que: (1) as transa<;6es financeiras sao 
aprovadas par uma pessoa autorizada e estao em conformidade com as normas e poHticas da 
organiza<;ao; (2) os ativos sao mantidos em seguran<;a e controlados; e (3) os registros contabeis estao 
completes, exatos e mantidos sabre bases consistentes. 
Responder as questoes a seguir relativamente a seus controles internes. 

1. A sua organizacao possui urn conjunto formal de politicas e procedimentos que governam 
suas operacoes administrativas e financeiras? 
Sim: Nao: 

a. Em caso afirmativo, fornecer uma c6pia. 
b. Em caso afirmativo, as referidas poHticas contem: 

lntermedia<;ao (a<;6es realizadas com procura<;ao): Sim: 
Padroes de Conduta (Conflito de lnteresses): 

Nao: 
Sim: Nao: 

2. Relacionar o nome e o cargo da pessoa (s) responsavel pelo(a): 

a. manuseio do dinheiro 

b. abertura/fechamento de contas bancarias 

c. gerenciamento de contas bancarias 

d. gerenciamento de depositos bancarios 

e. analise dos gastos para verificar se sao permitidos 

f. assinatura dos cheques (especificar limites para assinaturas diferentes, se foro caso): 

g. registro das entradas contabeis no sistema geral de razonete: --------------

h. demonstratives de reconcilia<;ao bancaria relatives aos registros contabeis: ---------

i. prepara<;ao dos relat6rios financeiros 

j. prepara<;ao dos relat6rios narratives: 

k. compras 

I. centrale do inventario dos ativos fixes e suprimentos -----------------

m. prepara<;ao da folha, descontos na fonte, beneffcios adicionais e tributes ----------

3. Descrever abaixo as conciliacoes realizadas e a frequ€mcia de sua realizacao: 

Tipo de concilia<;ao Frequencia 



4. Sao mantidas fie has funcionais (CL T) para cada funcionario? Sim __ Nao 
(Em caso afirmativo, anexar uma amostra completa. Anexado _) 
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5. As fichas funcionais (tempo de trabalho) sao analisadas durante a preparac;ao da folha? Sim 
Nao 

6. 0 salario de cada funcionario e documentado em algum cadastro de pessoal ou contrato? Sim 
Nao 

7. As politicas e praticas de compensac;ao de sua organizac;ao - particularmente no que diz 
respeito a compensac;ao e beneficios adicionais, bern como a tributac;ao na fonte estao em 
conformidade com a lei local? 
Sim: __ Nao: __ (explicar) 

8. A sua organizac;ao possui urn sistema de aprovac;ao e autorizac;ao no que diz respeito a 
intermediac;ao (ac;oes realizadas atraves de procurac;ao)? 
Sim: __ (descrever) Nao: __ (explicar) 

9. Sao mantidos registros para os veiculos, equipamentos e outros ativos fixos? Sim __ Nao 
Em caso negativo, explicar. 

10. Com qual frequencia sao investigados os registros dos ativos fixos em relac;ao a verificac;ao 
dos bens inventariados? 

11. Descrever a politica de sua organizac;ao relativamente a adiantamentos para viagens despesas 
de campo e emprestimos para funcionarios. 

12. A sua organizac;ao mantem seguro para salvaguardar seus bens? 
Sim: __ (descrever) Nao: __ 
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SECAO C: Sistema de Contabilidade 

A finalidade do sistema de contabilidade e a de registrar com precisao todas as transac;6es financeiras e 
assegurar que estas mesmas transac;6es se comprovem atraves de notas fiscais, fichas funcionais (folha 
de tempo de trabalho) e outras documentac;6es. 0 tipo de sistema de contabilidade sempre depende do 
tamanho da organizac;ao. Algumas organizac;6es podem ter sistemas contabeis computadorizados 
enquanto outras se mantem utilizando o sistema manual para registrar cada transac;ao num razonete. 
Em qualquer um dos casas, os fundos devem ser devidamente usados para a finalidade a que se 
destinam e registrados de modo organizado e consistente. 

1. Descreva em poucas palavras o sistema contabil de sua organizac;ao. No minimo, descreva: 
a) Razonetes manuais utilizados para registrar as transac;6es (razonete geral, razonete de 

desembolso de caixa, razonete de contas a pagar, etc.) 

b) Sistema computadorizado de contabilidade utilizado (indicar o tipo e m6dulos incluidos) 

c) Como sao resumidas as transac;6es registradas para fins de relat6rio financeiro e 

d) Com qual freqOencia sao gerados os relat6rios financeiros? 

2. Os relat6rios financeiros sao formalmente analisados e aprovados pela gerencia senior? Sim 
Nao: 

3. 0 sistema contabil funciona na moeda local? 
Sim: Nao: 
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4. A sua organizac;ao possui politicas e procedimentos formais de contabilidade? Sim _ Nao_ 

5. Os relat6rios financeiros sao preparados em: Regime de caixa _ Regime de competencia __ 

6. E possivel, atraves dos registros contabeis, separar os recibos e os pagamentos de urn 
repasse dos recibos e pagamentos de outras atividades? Sim__ Nao 

7. A sua organizac;ao carimba as notas fiscais pagas/recibos de modo a prevenir duplo 
pagamento? Sim: Nao: 

8. E possivel resumir atraves dos registros contabeis os pagamentos por categoria 
orc;amentaria e por projeto? Explicar. 

9. Como devera sua organizac;ao garantir que cada item (relac;ao dos itens) e os limites 
orc;amentarios gerais do repasse nao serao excedidos ? - Estouro de orc;amento- . 

10. A sua organizac;ao mantem notas fiscais, fichas de lanc;amento, cadastros funcionais de 
tempo de trabalho para todos os fundos repassados? Sim __ Nao 

11. Existem circunstancias nas quais nao podem ser obtidas as notas fiscais, fichas de 
lanc;amento, cadastros funcionais de tempo de trabalho e documentac;ao relativa a 
aquisic;oes? Sim __ (em caso afirmativo, explicar) Nao 

12. Descreva em poucas palavras o sistema de preenchimento e manutenc;ao de documentac;ao 
comprobat6ria de sua organizac;ao: 

13. A sua organizac;ao mantem registros contabeis que incluem notas fiscais, fichas de 
lanc;amento e cadastros funcionais de tempo de trabalho de pelo menos tres anos ap6s a 
submissao do relat6rio financeiro final? 
Sim __ Nao __ (explicar) 
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14. A sua organizac;ao possui uma taxa de custo indireto negociada, com o principal financiador? 
Sim Anexo Nao 

Em caso negative, descrever como a sua organiza9ao recupera despesas administrativas indiretas 
ou outros custos indiretos. 



139 

SECAO D: Controle dos Fundos 

Os beneficiaries que recebem adiantamentos de fundos devem manter sistemas adequados de controle 
para salvaguardar os referidos fundos. Devem manter uma conta bancaria registrada separada em nome 
da organizac;ao com a finalidade de manter o credito advindo exclusivamente de repasses dos 
financiadores. 0 acesso a referida conta bancaria deve ser limitado as pessoas autorizadas. Os saldos 
bancarios devem ser comparados mensalmente com seus registros contabeis. 

1. As contas bancarias separadas/especificas, podem ser estabelecidas para outros 
projetos/doadores? 
Sim Nao 
Em caso negativo, como a organizac;ao planeja receber fundos de urn possivel novo repasse de 
financiador? 

2. Os fundos provenientes de repasse serao mantidos na moeda local? 

3. Todas as contas bancarias e as pessoas que assinam os cheques sao autorizadas pela 
Diretoria? 
Sim Nao 

4. Algum dinheiro sera mantido fora do banco (exemplo, caixa pequeno, etc.)? Sim __ Nao __ 
Em caso afirmativo, explicar os valores mantidos, a finalidade e a pessoa responsavel por 
salvaguardar este caixa. 

5. Se a sua organiza~,tao nao tern uma conta bancaria, o que e feito para garantir que o dinheiro e 
mantido de maneira segura? 

Se os fundos repassados sao mantidos num banco, responder as perguntas 7 a ate a 7f. 
a. Os depositos bancarios sao garantidos pelo governo? 
Sim: Nao: 
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b. Existe alguma restric;ao governamental quanto ao numero de contas bancarias uma organizac;ao 
pode ter? 
Sim: Nao: 

Em caso afirmativo, explicar: ___________________________ _ 

c.No caso de doac;6es internacionais, o banco converte automaticamente a moeda estrangeira na 
moeda local imediatamente ap6s o recebimento da mesma? 
Sim: Nao: 

d. Como os pagamentos das despesas pagas com os recursos de financiadores serao feitos a partir 
das contas separadas/especfficas? (verificar tudo que se aplica ao caso): 
__ Emissao de cheques. 

Transferemcias bancarias. 
__ Retiradas de dinheiro da conta corrente, seguidas de pagamentos cash. 
__ Outro (descrever): 

e. Existem restric;6es bancarias ou governamentais, tributos ou outras taxas/tarifas cobrados na conta 
corrente? 
Sim: __ (Explicar) Nao: __ 

f. Existe algum imposto, requisites cambiais ou outros encargos na conversao de moeda estrangeira 
para a moeda local? 

Sim: __ (Explicar) Nao: 
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SECAO E: Auditoria Externa 

Uma auditoria e uma analise de seus registros contabeis por urn auditor independente que trabalha numa 
firma de contabilidade. Urn relat6rio de auditoria contem os demonstratives financeiros da organiza9ao, 
bern como urn parecer do contador sobre a corre9ao dos referidos demonstratives. Solicitamos as 
seguintes informa96es relativamente a auditorias anteriores de sua organiza9ao. 

1. A sua organiza~ao contrata ou paga por auditorias regulares? 
Sim: __ (fornecer c6pia da ultima auditoria) Nao foram realizadas quaisquer auditorias: 

a. Em caso afirmativo, quem realiza as auditorias? 

b. Com que freqOencia sao realizadas auditorias? 
Trimestralmente: Anualmente: A cada dais anos: __ Outro perlodo: __ 
(explicar) 

c. Que tipo de auditoria e realizada? 
Demonstrative Financeiro: __ Programa Projeto: __ lndependente: ________ _ 

d. Se sua organiza9ao recebe repasse da varias fontes, os fundos provenientes destas entidade 
estao TODOS incluldos na auditoria? 
Sim: Nao: 

e. Se houver uma auditoria, o repasses de diferentes fontes podem ser identificados num item 
separado? 
Sim: Nao: 

2. Se a sua organiza~ao nao possui uma auditoria atual de seus demonstrativos financeiros, 
fornecer uma c6pia dos seguintes dados financeiros, se disponivel: 

a. Urn "Balan9o" do ultimo ana ou calendario fiscal; e 
b. Um "Extrato de Receita e Oespesa" do ultimo ana ou calendario fiscal. 
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RELACAO DE CHECAGEM E PAGINA DA ASSINATURA 

Esta pagina deve ser respondida de maneira a confirmar que todas as informagoes 
solicitadas foram devidamente incluldas. 

1. A sua organiza~ao podera prover fundos advindos do repasse proposto a alguma 
outra organiza~ao? 

Sim: Nao: 

Em caso afirmativo, completar a Se9ao F 

0 Questionario Contabil deve ser assinado e datado por uma pessoa autorizada que 
preencheu o referido questionario ou analisou o formulario. 

Aprovado por: 
Nome impressa Assinatura 

Cargo/posic;:ao Data 



SECAO F: Monitoramento de Beneficiarios, caso sua 
organizacao repasse recursos recebidos para outras 

organizacoes. 
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1. Sua organizac;ao fornecera fundos, provenientes do beneficia de financiadores, para outras 
organizac;oes? 

Sim: __ Nao: 
Se a resposta for negativa, esta se<;ao nao precisa ser preenchida. 

2. Favor encaminhar uma c6pia dos procedimentos da organizac;ao relativos ao monitoramento 
dos beneficiarios. 

Anexo: __ Nao Anexo: __ (Explica<;6es devem ser dadas na pergunta numero 
3, abaixo). 

3. Se a organizac;ao nao dispuser destes procedimentos por escrito, favor descrever como este 
monitoramento pretende ser realizado, Nestes procedimentos devem constar a verificac;ao de 
custos e a preparac;ao e analise dos relat6rios financeiros do beneficiario. lnformar, tambem, a 
frequencia com que este monitoramento vai ser realizado. 

4. Com que frequencia estas informac;oes serao submetidas a sua organizac;ao? 

Mensalmente: Trimestralmente: Anualmente: 

5. Os relat6rios financeiros serao preparados pelos beneficiarios ou por sua organizac;ao? 

Beneficiario prepara os relat6rios: Sua organiza<;ao prepara os relat6rios para o 
beneficiario: ___ _ 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em diversos questionarios de auditorias internas, externas e de parceiros aos quais 
agrade9o sem, no entanto, aqui cita-los, por for9a de compromisso de nao o fazer. 




