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A Deus 

Desde o inicio da minha caminhada, 0 Senhor 
estava comigo. Dias e noites se passaram. 
Vit6rias foram conquistadas. Derrotas foram 
superadas. Amizades foram criadas. 
Conhecimentos adquiridos ... e agora que 
alcancei o meu objetivo, quero Te louvar, Te 
agradecer e Te oferecer humildemente a vida, 
o amor, a felicidade, enfim a vit6ria deste 
memento. 
Obrigada Senhor. 

"Um pouco de ciencia nos afasta de Deus. 
Muito nos aproxima". (Louis Paster) 

"Ora, sea/gum de V6s tem fa/ta de sabedoria, 
pec;a-a a Deus, que a todos da liberalmente e 
nao censura, e ser-/he-8 dada. (Tiago, 
cap.1,vers.5) 
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RESUMO 

Mastrangelo, Marilda da Luz Camilli. 0 orc;amento como instrumento de fiscalizac;ao do 
patrimonio, exercido pelo ministerio publico as fundac;oes. Este estudo tern per objetivo 
apresentar a importancia do orctamento como instrumento de fiscalizactao do patrimonio, 
exercido pelo ministerio publico as funda96es. Conceitua e classifica os setores e identifica 
as entidades de interesse social, com fundamenta9ao nas estruturas das informact6es, sobre 
os aspectos s6cio-economicos das institui96es sem fins lucrativos, que integram o terceiro 
setor. Exibe como sao organizadas as formas jurfdicas de funda9ao, suas caracteristicas, 
bern como, a acuidade pela consecuyao des objetivos e pela preserva9ao do patrimonio das 
entidades fundacionais. 0 fate das funda96es estarem submetidas as regras de direito 
publico, varias das quais de indole constitucional, com as observancias des princfpios da 
legalidade e des controles orctamentarios. Os principios de orctamento preveem o conteudo 
des demonstratives financeiros, lucros e perdas, superavit ou deficits, balancete, 
demonstrative de fluxo de caixa, durante determinado periodo. Apresentam tambem, 
detalhadamente os resultados financeiros pertinentes, como receitas e custos de todos os 
tipos, de todos os elementos organizacionais da empresa. Demonstra os aspectos do 
sistema de cadastre e presta9ao de contas, que indicam como 6rgao fiscalizador tern 
ampliando sua atua9ao para todas as institui96es de interesse social, velando para que os 
controles orctamentarios sejam apresentados de forma transparente e os valores sejam 
preservados e perpetuados. Neste sentido, as informact6es disponibilizadas, tern como 
premissa contribuir com o profissionalismo do segmento, como ferramenta de gestae e 
busca de excelencia, atraves do conhecimento das caracteristicas des controles 
necessaries para a continuidade da lnstituictao. 

Palavras-chave: Orctamento; Terceiro Setor; Funda9ao; Sistema; Fiscalizactao. 
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1 INTRODUCAO 

A natureza do homem leva-o a ser solidario e colocar em pratica a<;6es 

voltadas para atividades de cunhos filantr6pico e humanitario. Essas a<;6es surgem 

de ideias individuais ou da uniao de pessoas. A pratica dessas a<;6es de ajuda ao 

proximo necessitado exige um planejamento ordenado para que o esfor<;o 

empreendido seja aproveitado o maximo possivel. 

Ainda que pare<;a ser um tra<;o marcante dos tempos atuais, a solidariedade, 

nao e tao recente assim, remonta os prim6rdios da humanidade. 

Ja em epocas imemoriais, ainda que com denomina<;6es distintas, as 

funda<;6es guardavam similaridade com o instituto como hoje o concebemos, ou seja, 

um patrimonio destinado a uma finalidade social. 

Na Grecia, no seculo V a.C.; surgem as primeiras institui<;6es com as 

caracteristicas das funda<;6es, nao especificamente com esta denomina<;ao, porem a 

essencia era a mesma. 

Em Roma, embora pelo direito romano fosse impossivel a personaliza<;ao 

desses fundos e patrimonios, existiam patrimonios sociais que eram doados por 

filantropos para finalidades, via de regra, humanitarias, uma vez que o que importava 

era o alcance das atividades e nao a sua regulamenta<;ao juridica, que s6 veio ha 

ocorrer muito tempo depois. 

Com a evolu<;ao da ciencia juridica, o instituto veio a ser regulamentado, 

encontrando atualmente suas diretrizes basicas, no C6digo Civil Brasileiro e na 

legisla<;ao esparsa. 

A institui<;ao de uma funda<;ao deve ter em mente essa premissa, a funda<;ao 

e criada por meio de uma pessoa juridica, a partir de um patrimonio composto de 

bens livres e desembara<;ados, destinado a uma finalidade social, licita e, em 

principia, imutavel ou da associa<;ao, reuniao de pessoas em busca de uma 

finalidade social, no intuito de beneficiar o seu semelhante, denominadas Entidades 

de Interesse Social. 
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Este trabalho se dispoe a apresentar de que forma o 6rgao fiscalizador avalia 

o desempenho de resultados das Fundac;:oes e a importancia do controle 

orc;:amentario para identificar a boa ou rna administrac;:ao. 

Uma abordagem adequada e aquela que considera Orc;:amento, como 

instrumento de planejamento e controle das atividades de uma empresa. 

Toda organizac;:ao esta voltada para urn objetivo, porem, e necessaria 

estabelecer com antecedencia as ac;:oes a serem executadas, estimar os recursos a 

serem empregados e definir as correspondentes atribuic;:oes de responsabilidades 

em relagao a urn periodo futuro determinado, para que sejam alcanc;:ados 

satisfatoriamente os objetivos fixados. 

E 16gico que a definic;:ao de objetivos e urn passo inicial indispensavel a todo o 

processo, porem, os orc;:amentos elaborados fornecem direc;:ao e instruc;:oes para a 

execuc;:ao de pianos, enquanto o acompanhamento, levando ao controle, permite a 

comparac;:ao das realizac;:oes da empresa ao que tenha sido planejado. 

A analise do cenario economico e uma tarefa de planejamento que identifica 

as oportunidades e restric;:oes tanto no ambito interno da organizac;:ao quanto 

externamente que pode alterar os objetivos da empresa, possibilitando a confecc;:ao 

de novos orc;:amentos em meio a urn periodo de planejamento, com o consequente 

redirecionamento da aplicac;:ao de recursos. 

Junto a este estudo sera apresentado como funciona o sistema, que 

comprova a importancia da elaborac;:ao dos orc;:amentos anualmente, atraves do 

planejamento das operac;:oes, que predetermina as unidades que serao 

responsaveis por certos resultados (receitas, despesas, volumes de atividades, 

qualidade de atuac;:ao, projetos, recursos), os modelos de controles que as 

fundac;:oes apresentam anualmente, seus resultados como forma de prestac;:ao de 

contas aos 6rgaos controladores: Ministerio Publico do Estado do Parana, 

Procuradoria Geral de Justic;:a e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

das Fundac;:oes e do Terceiro Setor. 
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A partir deste cenario, o estudo foi desenvolvido com base nas orientagoes e 

providencias preliminares para fundagoes e entidades do Terceiro Setor. Mostrando 

a diferenga entre fundagao e as demais entidades e como ocorre a fiscalizagao 

permanente, desde o nascimento da pessoa juridica fundacional, quando o incumbe 

de autorizar a sua instituigao em ato de natureza juridica constitutiva integrativa, 

possibilitando demonstrar como a fiscalizagao atraves do controle orgamentario atua 

na administragao, para que nao desviem do reto caminho e para atendimento das 

finalidades visadas pelo fundados. 

Metodologicamente a ordem da pesquisa foi separada em tres etapas: Na 

primeira, foi feita uma pesquisa sobre como se apresenta este Setor, na economia e 

demografia, quantidade de ONGS existentes, se ha urn equilibria social e numa 

comparagao com todas as unidades como se comportam o Parana e a fiscalizagao 

das entidades. As informagoes foram apresentadas em forma de relat6rios, quadros, 

figuras, indicadores e ranking de lideranga dos estados, que facilita a percepgao do 

crescimento do Setor. A coleta destes dados foi obtida nos institutos de Pesquisas 

como: IBGE, IBOPE, jornais, revistas e na secretaria nacional de assistencia social e 

no Ministerio Publico do Parana em Curitiba. 

Na segunda etapa, foi feita uma abordagem Conceitual do Terceiro Setor, que 

reuni as mais diversas organizagoes que o compoem, com enfase nas Fundagoes, 

analisando seus pontos em relagao as demais entidades do setor, reunindo pontos 

comuns e limites, identificando que a existencia das Fundagoes se faz necessaria 

para o desenvolvimento assistencial no Brasil, quem sao os outros setores e as 

combinagoes resultantes da conjungao entre o publico e o privado. Estes dados 

foram coletados de literaturas existentes e especificas do Setor, foram apresentadas 

em forma de conteudo, tendo como principia buscar informagoes em fontes 

confiaveis que possibilitem a visualizagao de todos os angulos, tendo o mais fiel e 

transparente retrato de como se comporta este setor. 

E na terceira etapa da pesquisa para alinhar os conceitos a pratica dos 

controles orgamentarios, foram coletados junto ao Ministerio Publico do Parana, 

situado na Rua Tibagi, 779 - 5° andar, em Curitiba, todas as informagoes e modelos 

de relat6rios de informagoes, que as Fundagoes devem apresentar anualmente, 
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direcionando a pesquisa para a importancia do orgamento como instrumento 

fiscalizador do Patrimonio exercido pelo Ministerio Publico as Fundagoes. 

Nao foi utilizado nenhum criteria tecnico especffico no cruzamento de dados e 

informagoes nas pesquisas, tabelas, relat6rios e ranking. As conclusoes foram 

alinhadas ao cruzamento dos dados obtidos com as informagoes formais e nos 

resultados praticos destas informagoes. 
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2 CRESCIMENTO DO TERCEIRO SETOR 

2.1 ASPECTO ECONOMICO E DEMOGRAFICO 

Landim e Beres (1999) referem que a expansao do Terceiro Setor e atribufda 

a alguns fatores, como por exemplo, ao engajamento crescente do setor privado nas 

questoes sociais quando, na decada de 1990, empresas brasileiras e multinacionais 

iniciaram urn processo de atuac;:ao na area social. A princfpio, as empresas 

buscaram parcerias com as organizac;:oes da sociedade civil, com a finalidade de 

atuar com maior efici€mcia e melhorar os resultados sociais. Conforme as empresas 

foram adquirindo experi€mcia, tanto com a realidade social quanto com os projetos 

sociais, passaram a constituir suas pr6prias fundac;:oes empresariais, alem de 

continuarem em forma de parcerias. 

Tachizawa (2004) reforc;:a que o Terceiro Setor no mundo, esta composto por 

540 mil organizac;:oes, numero que pode ser contestado se for computadas 

pequenas organizac;:oes, instituic;:oes religiosas e trabalho individual voluntario, todos 

sem os devidos registros formais, mas que promovem ac;:oes sociais nas diferentes 

comunidades onde possam estar atuando. Segundo os dados apontados pelo autor, 

trata-se de urn que movimentou mais de US$ 1 trilhao em investimentos no mundo, 

sendo cerca de US$ 10 bilhoes no Brasil (o que equivale a 1,5% do PIB brasileiro). 

No Brasil existem 16.089 entidades assistenciais privadas, sendo 276 mil 

fundac;:oes e associac;:oes onde trabalham 1 ,5 mil hoes de pessoas. 

Foi divulgado recentemente urn estudo inedito, realizado pelo IBGE e IPEA, em 

parceria com a ABONG - Associac;:ao Brasileira de Organizac;:oes nao

governamentais e o GIFE Grupo de lnstitutos, Fundac;:oes e Empresas, sobre as 

fundac;:oes privadas e as associac;:oes sem fins lucrativos no Brasil. 

Foram identificadas que as 276 mil instituic;:oes privadas e sem fins lucrativos, 

que empregam 1 ,5 mil hoes de pessoas, pagando salarios e outras remunerac;:oes no 

valor de R$ 17,5 bilhoes. 

0 estudo foi realizado a partir do CEMPRE - Cadastro Central de Empresas, 

que cobre o universo das organizac;:oes inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa 
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Jurfdica- CNPJ, do Ministerio da Fazenda, que no ana de referenda declararam ao 

Ministerio do Trabalho e Emprego exercer atividade economica. 0 Cadastro abrange 

tanto entidades empresariais como 6rgaos da administrac;ao publica e instituic;oes 

privadas sem fins lucrativos. 

0 ponto de partida foi o de selecionar, no CEMPRE, as entidades sem fins 

lucrativos, que, segundo a composic;ao da Tabela de Natureza Jurfdica 2002, 

compoe-se de 14 categorias. Com o objetivo de construc;ao de estatfsticas 

comparaveis internacionalmente, foi adotado como referencia para definic;ao das 

fundac;oes e associac;oes a metodologia do "Manual sabre as lnstituic;oes sem Fins 

Lucrativos no Sistema de Contas Nacionais", elaborado pela Divisao de Estatfsticas 

das Nac;oes Unidas, em conjunto com a Universidade John Hopkins, em 2002. 

Foram consideradas as organizac;oes registradas no CEMPRE que fossem 

privadas; sem fins lucrativos; legalmente constitufdas; auto-administradas; e 

formadas par cidadaos que se reunem livremente em torno de objetivos comuns. 

Neste sentido, foram exclufdos, apesar de sem fins lucrativos, os Cart6rios; Servic;os 

Sociais Autonomos; Condomfnios em Ediffcios; Partidos Politicos; Entidades 

Sindicais; entre outras, par nao se enquadrarem nos outros requisites. 

A partir desses criterios, foram consideradas as Organizac;oes Sociais; 

OSCIPs; fundac;oes mantidas com recursos privados; filiais, no Brasil, de fundac;ao 

ou associac;ao estrangeiras; e outras formas de associac;ao. 

2.1.1 Estatfstica 

0 Parana e o terceiro estado em numero de organizac;oes nao

governamentais (ONGS) dirigidas a assistencia social. Segundo levantamento 

divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE, 2007) das 16.089 

entidades privadas de assistencia social do pals, 1.780 estao no Parana. Quem 

lidera o ranking dos estados com maior numero de entidades e Sao Paulo, que 

possui 4.761 organizac;oes registradas em seu territ6rio e e responsavel par 29,6% 

do total de ONGs desse tipo no Brasil. Minas Gerais ficou com a segunda posic;ao da 

lista, com 2.391 entidades. 
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0 Parana tambem esta entre os lfderes no lndice de fiscalizagao das 

atividades dessas entidades. 0 levantamento indica que 73,65% das ONGs 

paranaense sao supervisionados pelo Conselho Municipal de Assistemcia Social. 

Numa comparagao com todas as unidades da Federagao, o estado fica atras do 

Sergipe e do Mato Grosso do Sui, que possuem Indices de fiscalizagao maiores, 

mas bern menos ONGs. Sergipe possui 90 entidades sem fins lucrativos em seu 

territ6rio e Mato Grosso do Sui, 239 entidades. 

Segundo a pesquisa, o Parana esta acima da media nacional em fiscalizagao. 

Os dados do IBGE mostram apenas 64,5% das entidades de assistencia social sem 

fins lucrativos do pals passam por algum tipo de fiscalizagao por parte dos 

Conselhos Municipais de Assistencia Social. 

2.1.2 Desequilfbrio 

0 levantamento do IBGE tambem revela que ha urn desequilibrio entre o 

numero de ONGs e a situagao social da populagao. A Regiao Norte, que possui 

alguns dos piores indicadores sociais do Brasil, tern menor quantidade de entidades 

dirigidas a area de assistencia. Enquanto, o Sudeste concentra 51,8% dessas 

entidades, o Norte fica com apenas 3,4%. 

Outra contradigao e Alagoas, os numeros demonstram que o estado possui a 

menor expectativa de vida do Brasil e o maior lndice de mortalidade infantil, esta 

entre os estados brasileiros com menor numero de entidades de assistencia social. 

Em Alagoas ha apenas 81 organizagoes sem fins lucrativos. 0 numero coloca o 

estado atras de outros 22 estados brasileiros no numero de ONGs. 

2.1.3 Situagao Geral 

Segundo IBGE, (51 ,7%) das entidades sociais do pals direcionou seu 

atendimento aos jovens de 15 a 24 anos em 2006, (1 %) voltadas a minorias etnicas 

e ex-presidiarios, (59%) atendem pessoas consideradas em situagao vulneravel ou 

de risco social. As dedicadas a pessoas com deficiencia corresponde a 4.896 

entidades, o que corresponde a 30% do total pesquisado. 
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De modo geral, o conjunto e formado por milhares de organizagoes muito 

pequenas e por uma minoria, que concentra a maior parte dos empregados do setor. 

Cerca de 77% delas nao tern sequer urn empregado. Pode-se levantar a hip6tese de 

que parcela significativa dos servigos prestados por estas organizagoes e realizada 

por meio de trabalho nao-remunerado ou informal. Por outro lado, cerca de 2.500 

entidades (1% do total) absorvem quase urn milhao de trabalhadores. 

As organizagoes voltadas para a promogao do desenvolvimento e defesa dos 

direitos, que engloba os centros comunitarios, associagoes de moradores e de 

defesa de grupos especfficos ou de minorias, tiveram urn crescimento grande na 

ultima decada, tendo quadruplicado seu numero, entre 1996 e 2007, ao passar de 

pouco mais de 11 mil associagoes para 45 mil em seis anos. 

0 estudo constata ainda a repercussao dos movimentos sociais mais 

recentes, que se refletiram no grande aumento das entidades ligadas ao meio 

ambiente e a protegao animal, na ultima decada, passando de 389 entidades em 

1996, para 1.591 em 2007. 

As organizagoes que prestam servigos em saude e educagao estao entre as 

mais antigas, particularmente hospitais e escolas de segundo grau, tendo 70% delas 

sido criadas antes da decada de 90 e estando dois tergos delas concentradas na 

regiao Sudeste. 

As duas areas, saude e educagao, empregam mais da metade (52%) do total 

de pessoas ocupadas em entidades sem fins lucrativos. 

As entidades que prestam servigos na educagao infantil, como creches e pre

escola, contam com poucos assalariados, numa media de sete empregados por 

instituigao, enquanto as organizagoes de ensino superior tern uma media de 121 

assalariados cada uma. 

Na area de saude, as prestadoras de servigos nao hospitalares, como de 

prevengao e educagao ou em atividades ambulatoriais, tern uma media de 24 

trabalhadores por organizagao, enquanto que os hospitais apresentam media de 154 

trabalhadores por instituigao. 
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Saude e Educagao, embora empreguem 52% (798.855 pessoas), 

representam apenas 8% do total de entidades. Sao 3.798 atuando em saude e 

17.493, em educagao. 0 inverso ocorre nas organizagoes religiosas, nas que atuam 

na defesa dos direitos e nas associagoes patronais: elas reunem o maior numero de 

entidades, mais da metade do total, e empregam somente 17% do total de 

trabalhadores em entidades sem fins lucrativos. 

Em 2007 ,a media de remuneragao dos trabalhadores nas organizagoes sem 

fins lucrativos era de 4,5 salarios minimos mensais, ligeiramente superior a media 

dos assalariados das empresas em geral (publicas, privadas lucrativas e nao

lucrativas), que era de 4,3 salarios por mes. 

As organizagoes que trabalham com meio ambiente tendem a remunerar 

acima da media, pagando 5,2 salarios mensais. As maiores discrepancias salariais, 

dentro dos grupos, estao na area de defesa dos direitos, com os trabalhadores das 

areas de treinamento recebendo, em media, 10 sa Iarios minimos mensa is e os das 

associagoes de moradores, dois salarios minimos. 

Tambem na educagao superior, os trabalhadores de faculdades e 

universidades ganham 7,6 salarios, tres vezes mais que os empregados em 

instituigoes que oferecem educagao infantil. 

De modo geral, os salarios sao maiores conforme o tamanho das 

organizagoes e, as de maior porte sao, tambem, as que demandam mao-de-obra 

mais qualificada, como hospitais, escolas e universidades. 

0 crescimento da mao-de-obra, apesar de significativo, da ordem de 48% de 

1996 a 2007, foi menor que o observado no numero de organizagoes (157%), o que 

resultou na redugao do tamanho medio das entidades, nesse periodo. 
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Tabela 1 Numero de ONGs - 15 Estados com mais ONGS 

EST ADOS NUMERO DE ONGS 

SAO PAULO 4.761 

MINAS GERAIS 2.391 

PARANA 1.780 

RIO GRANDE DO SUL 1.199 

RIO DE JANEIRO 956 

SANTA CATARINA 652 

BAHIA 555 

GOlAS 455 

PERNAMBUCO 446 

CEARA 392 

MATO GROSSO 306 

MARANHAO 288 

PARA 266 

MATO GROSSO DO SUL 239 

DISTRITO FEDERAL 192 

TOTAL NO BRASIL 16.089 

Fonte: Anuario do IBGE, 2007 
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Tabela 2 Estados que mais fiscalizam 

EST ADOS (%) 

MATO GROSSO DO SUL 76,56 

PARANA 73,65 

SANTA CATARINA 70,7 

RIO GRANDE DO SUL 68,89 

MINAS GERAIS 67,25 

SAO PAULO 64,17 

CEARA 66,58 

BAHIA 65 

PERNAMBUCO 60,53 

RIO DE JANEIRO 60 

GOlAS 58,24 

MATO GROSSO 56,49 

MARANHAO 55 

DISTRITO FEDERAL 49,45 

PARA 41 

BRASIL 64,36 

Fonte: Anuario do IBGE, 2007 
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3 SOBRE 0 TERCEIRO SETOR 

3.1 CONTEXTUALIZA<;AO 

Uma das principais e essenciais condic;oes do ser humano e o fato de viver 

agregado a outros homens na intenc;ao de realizar urn fim, ou de cumprir urn objetivo 

de interesse comum, para o qual todos devem cooperar, ou trabalhar. Sendo 

inconcebivel urn homem que vive sozinho ou aquele chamado auto-suficiente, pois 

assim ele deixa de ser homem, se torna urn deus ou uma fera, ou simplesmente nao 

sob revive. 

E desta forma, o homem se organiza em sociedade e veremos que existe 

uma infinidade de organizac;oes diferentes, com diferentes objetivos e diferentes 

pessoas. Sao organizac;oes tao diversas quanto urn 6rgao publico, uma empresa 

transnacional e uma pequena empresa. Apesar desta grande diversidade, a 

organizac;ao de uma sociedade constituida comporta tres ambitos ou setores, 

podemos classificar segundo a natureza de suas atividades. 

Coelho (2000, p. 39 - 40) descreve os tres setores da seguinte forma: 

);;> Primeiro Setor - Governo - As atividades tern por objetivo o 

atendimento universal das necessidades sociais. Ao contrario do 

mercado, o governo tern sua ac;ao legitimada por poderes coercitivos, 

possuindo todo urn arcabouc;o legal que limita, orienta e regula sua 

atuac;ao. 

);;> Segundo Setor - Mercado - As atividades envolvem a troca de bens 

e servic;os, com o objetivo de produzir lucro. 0 mercado atua sob o 

principia da nao-coerc;ao legal, ou seja, nenhuma pessoa e obrigada a 

comprar, nem vender. Os mecanismos do mercado estao ligados a 

prec;os e demanda. 

);;> Terceiro Setor - Seria formado por instituic;oes cujas atividades nao 

sao coercitivas, ou seja, possuem toda liberdade de atuac;ao, porem 

seu objetivo nao esta ligado ao lucro, mas sim ao atendimento das 

necessidades coletivas. 
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Coelho (2000, 40) torna clara neste ponto a diferenga entre interesse publico 

e coletivo. Os interesses coletivos se referem a urn determinado grupo, enquanto os 

interesses publicos necessariamente dizem respeito a toda sociedade. Esses 

conceitos sao importantes para a compreensao da diferenga de escopo entre o 

governo e o Terceiro Setor. Enquanto aquele necessariamente representa os 

interesses de toda a sociedade, uma organizagao do Terceiro Setor pode buscar 

atender as necessidades de urn pequeno grupo, dentro de uma regiao restrita. 

Fernandes (1994, p. 20) define o Terceiro Setor a partir das possfveis 

combinagoes entre os agentes e os fins na sociedade, como o apresentado na 

Figura 1. Com isso a definigao de Terceiro Setor seria pura e simplesmente um 

conjunto de organizagoes e iniciativas privadas que visam a produgao de bens e 

servigos publicos. 

Figura 1 Combina~oes entre o Publico e Privado 

Agentes Fins Setor 

Privados para Privados = Mercado 

Publicos para Publicos = Estado 

Privados para Publicos = Terceiro Setor 

Publicos para Privados = (corrupgao) 

0 Terceiro setor e uma terminologia sociol6gica que da significado a todas as 

iniciativas privadas de utilidade publica com origem na sociedade civil. A palavra e 
uma tradugao de Third Sector, urn vocabulo muito utilizado nos Estados Unidos para 

definir as diversas organizagoes sem vfnculos diretos com o Primeiro setor (Publico, 

o Estado) eo Segundo setor (Privado, o Mercado). 

Apesar de varias definigoes encontradas sabre o Terceiro Setor, existe uma 

definigao que e amplamente utilizada como referencia, inclusive por organizagoes 

multilaterais e governos. Proposta em 1992, por Salamon & Anheier, trata-se de uma 
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definic;ao "estrutural/operacional", composta par cinco atributos estruturais au 

operacionais que distinguem as organizac;oes do Terceira Setor de outros tipos de 

instituic;oes sociais. Sao eles: 

a) Formalmente constituidas 

Alguma forma de institucionalizac;ao, legal au nao, com urn nivel de 

formalizac;ao de regras e procedimentos, para assegurar a sua permanencia 

par urn periodo minima de tempo. 

b) Estrutura basica nao governamental 

Sao privadas, au seja, nao sao ligadas institucionalmente a governos. 

c) Gestao propria 

Realiza sua propria gestao, nao sendo contraladas externamente. 

d) Sem fins lucrativos 

A gerac;ao de Iueras au excedentes financeiros deve ser reinvestida 

integralmente na organizac;ao. Estas entidades nao podem distribuir 

dividendos de Iueras aos seus dirigentes. 

e) Trabalho voluntario 

Possui algum grau de mao-de-obra voluntaria, au seja, nao remunerada au o 

usa voluntario de equipamentos, como a computac;ao voluntaria. 

3.1.1 Classificac;ao e Desenvolvimento 

Dentro das organizac;oes que fazem parte do Terceiro Setor, estao as ONGs 

(Organizac;oes Nao Governamentais), entidades filantropicas, OSCIP (Organizac;ao 

da Sociedade Civil de Interesse Publico, organizac;oes sem fins lucrativos e outras 

formas de associac;oes civis sem fins lucrativos. No ambito juridico, no Brasil, em 

estudo intitulado "As Fundac;oes Privadas e Associac;oes sem Fins Lucrativos no 

Brasil 2002", realizado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE e 
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pelo lnstituto de Pesquisa Economica Aplicada - IPEA, em parceria com a 

Associac;ao Brasileira de Organizac;oes Nao-Governamentais - ABONG e o Grupo de 

lnstitutos, Fundac;oes e Empresas - GIFE, foram identificadas mais de 500 mil 

instituic;oes no Terceiro Setor. Essas entidades, em func;ao da sua natureza juridica, 

sao compostas de 14 categorias: 

./ Servic;o Notarial e Registral (Cart6rio); 

./ Organizac;ao Social; 

./ Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP); 

./ Outras Fundac;oes Mantidas com Recursos Privados; 

./ Servic;o Social Autonomo; 

./ Condominio em Edificios; 

./ Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola); 

./ Comissao de Conciliac;ao Previa; 

./ Entidade de Mediac;ao e Arbitragem; 

./ Partido Politico; 

./ Entidade Sindical; 

./ Filial, no Brasil, de Fundac;ao ou Associac;ao Estrangeira; 

./ Fundac;ao ou Associac;ao Domiciliada no Exterior; 

./ e, Outras Formas de Associac;ao. 

No mesmo estudo, que tern como urn dos objetivos servir de comparativo com 

outros paises, foi aplicada uma metodologia internacional desenvolvida pelas 

Nac;oes Unidas que tern como base os criterios definidos por Salamon & Anheier, 

reduzindo-se o numero de instituic;oes sem fins lucrativos para 276 mil. 
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Para atender aos criterios internacionais, algumas categorias foram exclufdas 

permanecendo tres figuras jurfdicas correspondentes no novo C6digo Civil: 

associagoes, fundagoes e organizag6es religiosas (que foram recentemente 

consideradas como uma terceira categoria). 

Existe uma discussao de quais seriam os contornos do Terceiro Setor, pois suas 

organizagoes utilizam recursos do Estado e do Mercado. Alem disso, o trabalho 

voluntario (no qual uma pessoa doa o seu tempo e talento em prol de uma causa 

solidaria) implicaria em urn investimento economico do mesmo sem a necessidade 

de estar vinculado a uma organizagao. 

0 Terceiro Setor nao e publico nem privado, mas sim uma jungao do setor 

estatal e do setor privado para uma finalidade maior, suprir as falhas do Estado e do 

setor privado no atendimento as necessidades da populagao, numa relagao conjunta. 

A sua composigao e lastreada por organizagoes sem fins lucrativos, criadas e 

mantidas pela participagao voluntaria, de natureza privada, nao submetidas ao 

controle direto do Estado, dando continuidade as praticas tradicionais da caridade, 

da filantropia, trabalhando para realizar objetivos sociais ou publicos, 

proporcionando a sociedade a melhoria na qualidade de vida, atendimento medico, 

eventos culturais, campanhas educacionais, entre tantas outras atividades. 

Em termos ideol6gicos, poderia ser definido dentro do campo da social

democracia, pois pretende tornar o capitalismo mais humano. Os seus membros se 

entendem mais como gestores sociais (profissionais) do que como militantes 

(categoria mais vinculada ao conceito de sociedade civil de Antonio Gramsci). 

0 Terceiro Setor e o conjunto de agentes privados com fins publicos, cujos 

programas visavam atender direitos sociais basicos e combater a exclusao social e, 

mais recentemente, proteger o patrimonio ecol6gico. 

Ao final da II Guerra Mundial, varias transformagoes sociais ocorreram no mundo 

em conseqOencia do desenrolar da hist6ria. Mudangas radicais nos centros de poder 

economico e politico, concentragoes urbanas de agoes desenvolvimentistas, 

migragoes em massa dos campos para as cidades, entre outras questoes 
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contribuiram para o aumento da violencia, doen<;as, pobrezas e conflitos, sejam 

religiosos, etnicos, sociais ou politicos. 

Tais problemas, para serem solucionados, dependiam da capacidade de 

articula<;ao dos agentes sociais e, com isso, incrementou-se uma crescente 

interven<;ao da sociedade civil, que tentava ocupar espa<;os e propor mudan<;as, 

resolver os problemas que afetam a comunidade, todavia, de forma organizada. 

0 Terceiro Setor aparece pela primeira vez, na hist6ria brasileira, vinculado a 

lgreja Cat61ica. Na epoca da Proclama<;ao da Republica, a lgreja ainda estava muito 

ligada ao Estado, porem as Confrarias, formadas por pessoas religiosas e 

reconhecidas pela lgreja, realizavam urn importante papel filantr6pico e de 

assistencia social. Eram organiza<;oes voluntarias, que ofereciam servi<;os como 

assistencia medica e financeira, organizava funerais e oferecia refugio para 

mendigos. Essas organiza<;oes tinham estatutos que deveriam ser aprovadas pelo 

governo e pela lei eclesiastica, mantendo, no entanto, a independencia de atua<;ao. 

Exemplos dessas organiza<;oes sao as lrmandades de Misericordia, que 

estabeleceram no Brasil os primeiros hospitais, hospedarias e asilos. Essas 

organiza<;oes eram financiadas, em sua maior parte, por doa<;oes de pessoas ricas 

da sociedade. (Landim in Salamon e Anheier, 1997). 

Para Mckinsey & Company (2001), ha urn destaque especial para a decada de 

70, quando foram criadas muitas organiza<;oes voltadas para a defesa do direito 

politico, civis e humanos amea<;ados, principalmente pelos periodos de ditadura na 

America Latina, ressaltando o Brasil. Essas organiza<;oes se auto-classificaram 

como "nao governamentais" impondo uma postura de distin<;ao quanta as a<;oes 

governamentais, surgindo, assim, o termo ONG- Organiza<;ao Nao Governamental 

- que, atualmente, e utilizado para definir qualquer organiza<;ao sem fins lucrativos, 

em contraponto a organiza<;ao empresarial. 

As origens das ONG remontam a decada de 70, quando surgem como uma 

forma de congregar os esfor<;os de urn grupo de pessoas com ideais comuns, 

notadamente movimentos sociais ou grupos buscando a transforma<;ao social. 

Oliveira Neto (1992) apud Landim (1998) mostra a importancia dessas organiza<;oes 
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como canais das classes media na esfera publica, exercendo formas de traduqao e 

rearticulaqao dos interesses e demandas populares nas arenas institucionais de 

confronto e negociaqoes sociais. 

Trata - se de urn conceito pouco preciso, porem amplamente usado na 

sociedade. Landim (1998, p. 24) afirma que a ONG situa - se justamente num ponto 

do caminho que vai da caridade pessoalizada a aqao publica govemamental, nao se 

confundindo com nenhuma das duas. 

Na perspectiva de definir o Terceiro Setor, independente de suas origens e de 

sua constituigao legal, Fischer (2002b, p.45) refere que se trata "da denominagao 

adotada para o espago composto por organizagoes privadas, sem fins lucrativos, 

cuja atuagao e dirigida a finalidades coletivas ou publicas". 

Para Tachizawa (2002), na mesma diregao de Fischer, o Terceiro Setor se 

compoe de organizagoes nao governamentais, sem fins lucrativos, com finalidades 

de atuagao que passam por varias instancias, a saber: ambiental, social, cultural e 

afim. 

Ainda que possa haver discussoes conceituais a respeito do Terceiro Setor, 

duas variaveis parecem ser recorrentes na literatura que trata dessa questao: sao 

organizagoes de carater nao governamental e nao tern fins lucrativos. 

Na decada de 80 , houve urn avango consideravel no papel das Entidades de 

Interesse Social em relagao a sociedade Brasileira, decorrente dos movimentos 

sociais para questoes especfficas como: discriminaqao racial, pobreza, preconceitos 

sociais, populaqoes indigenas, entre outras. Foi dada uma enfase especial a 
questao do meio ambiente como: preservaqao de especies, despoluiqao do ar, 

bioadversidade, etc .. 

Essas organizagoes a partir da decada de 90, foram denominadas, em seu 

conjunto, de "terceiro setor" configurando uma agao sem fins lucrativos, com enfase 

especial na participagao voluntaria, com atuagao na area social, visando a solugao 

de problemas sociais (IOSCHPE, 1997). 
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Mais recentemente, o Terceiro Setor vern ganhando cada vez mais importancia 

na sociedade a partir da atua9ao das chamadas Organizavoes 

Nao - Governamentais (ONG), que atuam paralelamente ao Governo em busca do 

bern estar da coletividade, constituidas, sob a forma de : associagoes, centres, 

grupos, fundagoes, institutes e outros. 

Tachizawa (2002) salienta a constata9ao de que o Estado brasileiro tem-se 

mostrado impotente para atender as demandas sociais, fato recorrente na hist6ria da 

sociedade brasileira, e que e cada vez mais divulgada pela midia. Principalmente 

ap6s a promulgavao da Constituivao de 1998, a questao social fica mais visivel para 

a populavao em geral, em especial pela enfase dada ao conceito e as praticas de 

cidadania. 

Neste contexte, comevam aparecer mais fortemente os fundos governamentais 

para apoio aos projetos sociais da ONGS. Dai surge exigencias de planejamento, 

orvamentos e controle de recursos, nao-familiares, ao perfil dos dirigentes dessas 

organizavoes, que se caracterizam par possuirem formavao concentrada na area 

social. As ONGS internacionais passam a exigir, mais sistematicamente, a auditoria 

como instrumento de certificavao da aplicavao dos recursos doados. 

Na decada de 90, os fundos publicos se diversificam e acentuam-se as 

exigencias governamentais para aferivao de sua aplicavao. A pouca utilizavao 

desses fundos, alem das questoes politicas, somam-se as dificuldades estruturais 

administrativas internas das organiza9oes que atendem a contento as demandas da 

legislavao governamental. 

A crise financeira que ja vinha do final da decada de 80 come9a a repercutir 

mais fortemente nas ONGS internacionais no inicio dos anos 90. lsto, aliado as 

questoes de miseria na Africa e no Leste Europeu, levou as ONGS internacionais a 

mudarem de foco em termos de doa96es de fundos para a9oes sociais no Brasil, 

transferindo a sua linha de interesse a sua linha de interesse para aquelas regioes. 

Surge, entao, a linha de a9ao conhecida como auto-sustentabilidade implantada 

pelos doadores internacionais, que significa: capacitar os dirigentes de organizagoes 

sociais para a gestao institucional, captagao de fundos e continuidade da missao 
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institucional. Os fundos publicos passam a ser o alvo das Entidades de Interesse 

Social, acompanhados dos investimentos de empresas e de campanhas por 

doagoes voluntarias. 

Sabo Paes (2003, p.19) diz que e urn novo aprendizado para essas 

organizagoes e surgem questoes dantes nao enfrentadas, como:. 

a) Cumprimento dos aspectos legais institucionais internos; 

b) Cumprimentos das exigencias legais dos 6rgaos governamentais; 

c) lmunidade ou isengao de tributos como forma de redugao de despesas; 

d) Estruturagao da contabilidade, nao apenas como exigencia legal, mas 

como instrumento auxiliar para os relat6rios financeiros de prestagao de 

contas dos projetos; 

e) Controle de orgamentos, gastos, entre outras. 

Neste sentido, o cenario global se altera e surge outra forma de relagao com 

Estado, por parte das organizagoes sociais: a parceria. Assim, as organizagoes 

sociais passaram a adotar outra postura, buscando alargar o espa<;o publico no 

interior da sociedade civil, democratizar o acesso dos cidadaos em politicas publicas 

e contribuir para a construgao de uma nova realidade social, criando canais de 

inclusao dos exclufdos. 

3.1.2 Caracterfsticas do Terceiro Setor 

0 tra<;o marcante das organizagoes que integram o Terceiro Setor e a 

ausencia de finalidade economica. Suas atividades sao orientadas pelos lagos da 

solidariedade entre os indivfduos, o espfrito de voluntariado e o consenso na busca 

do bern comum. 

Embora haja divergencia doutrinaria quanto a abrangencia conceitual das 

organizagoes que integram o Terceiro Setor, alguns definindo de forma ampla, 

contemplando todas as associagoes, fundagoes, organizagoes religiosas e ate 

partidos politicos, o entendimento majoritario e no sentido de estabelecer urn 



28 

conceito estrito, no qual estao inseridas apenas as fundac;oes privadas e 

associac;oes sem finalidade lucrativa cujos objetivos estejam voltados para o 

interesse da sociedade e sem qualquer limitac;ao quanto a possibilidade de 

atendimento das necessidades de seus usuarios. 

Salamon e Anheier (1997, p.33) tentaram preencher esta lacuna te6rica, 

estudando como o setor filantr6pico, ou nao lucrativo, funcionava em 13 paises, 

inclusive o Brasil. Alem disso, foram analisadas as diferentes abordagens que 

haviam sido propostas ate entao. A partir, deste estudo, eles propoem uma 

definic;ao "estrutural-operacional", que enfatiza a estrutura basica das organizac;oes. 

Com isso, as instituic;oes inseridas no conceito de Terceiro Setor compartilhariam as 

seguintes caracteristicas: 

>- Organizadas - institucionalizadas de alguma forma. Segundo os autores, a 

realidade institucional nao precisa ser necessariamente formal, mas pode ser 

demonstrada por reunioes peri6dicas, representantes reconhecidos, regras de 

atuac;ao, etc. Nao sao consideradas parte do Terceiro Setor, portanto, 

iniciativas ad hoc ou grupos informais e temporarios de pessoa. 

>- Privadas - as instituic;oes devem ser formalmente separadas do setor 

governamental, nao fazendo parte nem sendo governadas ou geridas pelo 

governo. lsto nao significa que as instituic;oes nao possam receber recursos 

publicos, nem que nenhum membro do governo possa fazer parte do corpo de 

diretores. 

>- Nao distribuidoras de lucros - os eventuais superavits produzidos pela 

instituic;ao nao podem ser repartidos entre os diretores, devendo ser 

reinvestidos no cumprimento de seus objetivos estabelecidos. Com isso, se 

diferencia o Terceiro Setor do mercado. 

>- Auto governadas - as organizac;oes devem ser geridas independentemente 

de outras organizac;oes, com procedimentos e forma de atuac;ao definidos 

internamente. 
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);;> Voluntarias - as organizagoes devem envolver algum grau de participagao 

voluntaria, em fungoes gerenciais ou operacionais. Uma instituigao com um 

corpo de diretores voluntario pode ser classificada como "voluntaria". 

Esta definigao do que e e nao e considerada organizagao sem fins lucrativos, 

torna o setor um objeto de estudo passfvel de ser analisado, o que nao acontecia 

quando se levava em conta apenas a definigao do privado com objetivo publico. 

3.1.3 Areas de atuagao das organizagoes do Terceiro Setor 

Salamon e Anheier (1997, p. 92), ainda com objetivo de se criar uma 

classificagao e definigao comum que permitisse o estudo abrangente do Terceiro 

Setor, analisaram quais eram as atividades realizadas pelas organizagoes. A partir 

deste estudo, propuseram a chamada "International Classification of Nonprofit 

Organizations - ICNPO", classificando por tipo de atividade as organizagoes. A 

Figura 2 apresenta as 12 areas de atuagao. 
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Figura 2 International Classification of Nonprofit Organizations - ICNPO 

1. Cultura e Recreagao 

Cultura e Artes 

Recreagao 

Clubes de servigos 

2. Educagao e Pesquisa 

Educagao de 1° e 2° graus 

Educagao Superior 

Educagao Alternativa e de Adultos 

Pesquisa 

3.Saude 

Hospitais e Reabilitagao 

Sanat6rios e Asilos 

Saude Mental e Pronto-Socorro 

Psiquiatrico 

Outros Servigos de Saude 

4. Assistencia Social 

Assistencia Social 

Emergencias 

Geragao e Manutengao de Renda 

S.Ambientalismo 

Ambientalismo 

Protegao de Animais 

6. Desenvolvimento e Habitagao 

Desenvolvimento Economico, Social e 

Comunitario 

Habitagao 

Emprego e Capacitagao 

7. Defesa de Direitos e Atuagao Polftica 

Entidades de Defesa de Direitos Civis 

Servigos Juridicos e de Protegao Legal 

Entidades de Atuagao Polftica 

8. Intermediaries Filantr6picos e Promogao do 
Voluntariado 

9. Atividades lnternacionais 

10. Religiao 

11. Sindicatos e Associagoes Profissionais de 
Empregadores, de Empregados e Aut6nomos 

12. Outros 

Fonte:ICNPO (Salamone Anheier, 1997, p.92-94) 

Gada uma destas areas possui caracteristicas muito diferentes, assim sendo, 

nao pode existir forma de avaliac;ao que nao leve em conta esse fato. 

3.1.4 A Forma Juridica das Organizac;oes Brasileiras 

Szazi (2000, p. 27-29 37-39), apresenta as formas juridicas que podem tomar 

as organizac;oes do Terceiro Setor no Brasil. 
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)> Associa~ao - uma pessoa juridica criada a partir da uniao de ideia e 

esforc;:os de pessoas em torno de urn prop6sito que nao tenha finalidade 

lucrativa. (Szazi, 2000) 

)> Sociedade Civil sem fins lucrativos - Da mesma forma que as 

associac;:oes, sao pessoas juridicas formadas a partir da uniao dos 

esforc;:os de pessoas em prol de algum objetivo comum. (Diniz, 2000) 

)> Fundacoes - e urn conjunto de bens com urn fim determinado, que a lei 

da a condic;:ao de pessoa. (Resende, 1997 apud Szazi, 2000) 

A grande diferenc;:a, portanto, entre as associac;:oes/sociedades civis e as 

fundac;:oes e o objeto cerca do qual elas se constituem, e quem e responsavel pela 

elaborac;:ao dos objetivos. Para as associac;:oes/sociedades civis trata-se da 

conjugac;:ao de vontades autonomas para chegar a urn fim, em outras palavras, o 

meio sao as pessoas e o fim e por elas concebido. No caso das fundac;:oes, a 

conjugac;:ao e de bens para alcanc;:ar urn fim. Nesse caso, o meio sao os bens e o fim 

e concebido pelo instituidor. 0 patrimonio nao e a pessoa juridica em si, mas o 

objetivo da organizac;:ao que se instituiu e constituiu. (Diniz, 2000) 

Outras combinac;:oes encontradas no Brasil, como os institutos, nao possuem 

uma forma juridica prevista em lei. Tratam-se apenas de nomenclaturas que se 

utilizam sem grande diferenciac;:ao, para as formas juridicas que obrigatoriamente 

sao associac;:ao, fundac;:ao ou sociedade civil sem fins lucrativos. 

A distinc;:ao entre as formas juridicas e importante porque elas possuem 

obrigac;:oes diferentes perante a lei. Como sera apresentada adiante, a fundac;:ao no 

entanto, guarda trac;:o peculiar em relac;:ao as demais pessoas juridicas, em razao do 

elemento que da suporte a sua personalidade juridica: o patrimonio. Enquanto as 

demais pessoas juridicas se organizam em torno da reuniao de pessoas, a fundac;:ao 

ira adquirir personalidade juridica a partir do conjunto de bens livres e 

desembarac;:ados destinados a uma finalidade social, licita e, em principia, imutavel. 

Dessa forma, urn instituidor (pessoa fisica ou juridica) "cria" uma fundac;:ao; 

reservando-lhe bens suficientes para garantir a consecuc;:ao de seus fins estatutarios. 
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A partir do momenta de sua instituigao, a fundagao adquire vida propria, distinta de 

seu instituidor, e o Ministerio Publico exercera sobre ela o "velamenta", 

consubstanciado nas medidas necessarias para que o patrimonio seja aplicado nas 

finalidades previstas no ato de constituigao e a atuagao dos dirigentes fique dentro 

dos limites fixados pelo estatuto. 

As fundagoes sempre tiveram as suas finalidades voltadas para a coletividade, 

nao se admitindo portanto, a criagao de fundagao com fins voltados para o interesse 

mutuo de seus instituidores ou dirigentes e ainda que impliquem no desenvolvimento 

de atividade empresarial, desnaturando-a. 

Portanto, as fundagoes sao obrigadas a prestar contas a sociedade de 

maneira muito mais detalhada do que as associagoes. Alem disso, essas prestagoes 

de contas incluem verificar se os orgamentos e objetivos da organizagao estao 

sendo cumpridos, tarefa que exige uma avaliagao do resultado social dessas 

organizagoes. 

3.1.5 Nogoes Preliminares de Fundagao 

Pessoa Juridica de direito privado prevista no art. 16 do C6digo Civil, a 

fundagao consiste em urn complexo de bens destinados a consecugao de fins 

sociais e determinados e, como universitas bonorum, ostenta papel valoroso e de 

extrema relevo dentro das sociedades em que se insere, pois e instrumento efetivo 

para que os homens prestem servigos sociais e de utilidade publica diretamente a 

todos aqueles que necessitam, bern como possam transmitir as sucessivas geragoes 

seus ideais e convicgoes, e seguir atuando. PAES (2000-pg.45) 

As entidades filantr6picas e/ou entidades beneficentes de assistencia social, 

de acordo como art. 14 do C6digo Tributario Nacional, devem aplicar a totalidade de 

seus recursos nas pr6prias finalidades institucionais dentro do territ6rio nacional. 

Quando se fala em finalidade institucional, esta se firmando que a entidade 

deve aplicar seus recursos conforme disposigoes contidas em seu Estatuto Social. 
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0 Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) declara, para fins de 

direito, a natureza beneficente de assistencia social e concede o Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistencia Social (Ceas-Cebas) com base em 

documentac;ao comprobat6ria da condic;ao de entidade beneficente de assistencia 

social, e com base na aferic;ao da concessao de gratuidades praticadas pela 

entidade a razao de 20% sobre sua receita bruta, segundo definic;ao contida no 

decreto n° 2.536/98 e na resoluc;ao CNAS n° 177/2000. 

3.1.6 Caracteristicas das Fundac;oes 

De acordo com PAES (2003- pg. 45), a Fundac;ao, em nosso direito, e uma 

instituic;ao de fins determinados (finalidade esta que depende da vontade do 

instituidor), formada pela atribuic;ao de personalidade juridica a urn complexo de 

bens livres, que e 0 patrimonio, 0 qual sera administrado por 6rgaos autonomos de 

conformidade com as previsoes do estatuto. 

As fundac;oes sao entes juridicos que tern como fator preponderante o 

patrimonio. Este ganha personalidade juridica e devera ser administrado de modo a 

atingir o cumprimento das finalidades estipuladas pelo seu instituidor. A partir da 

vigencia do C6digo Civil de 2002, somente podem ser constituidas funda~oes para 

fins religiosos, morais, culturais ou de assistencia (paragrafo unico do art. 62). 

Como o fator preponderante da fundac;ao e o patrimonio, a sua composic;ao e 

suficiencia nao devem passar despercebidas quando da sua constituic;ao. 

Nessa fase, o patrimonio deve ser formado por bens livres, ou seja 

legalmente disponiveis ou desonerados. Devera ainda ser suficiente para a 

manutenc;ao da entidade e desenvolvimento de suas finalidades estatutarias. 

Quando o patrimonio for insuficiente para a constituic;ao da fundac;ao, este sera 

incorporado a outra fundac;ao com finalidades estatutarias iguais ou semelhantes, a 

nao ser que o instituidor tenha disposto de outra forma no ato de instituic;ao 

(escritura publica ou testamento). 
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3.1. 7 Gratuidade 

E o atributo de valor das atividades filantr6picas e beneficentes de assistemcia 

social e a valorizac;ao economica e/ou financeira das ac;oes assistenciais da 

entidade. 

Entende-se que cada entidade beneficente, pela sua natureza, deve conceder 

gratuidades financeiras e/ou economica dentro dos limites da sua capacidade 

economica, financeira e patrimonial. 

0 importante nao sao as gratuidades financeiras e/ou economicas concedidas, 

mas sim a ac;ao social, promotora da sociedade. Sao tais entidades que auxiliam o 

Estado nessa missao: elas se unem ao Estado, colaborando no esforc;o pela 

erradicac;ao da miseria, das diferenc;as sociais, da fome, da saude, do analfabetismo, 

em prol de melhor qualidade de vida a todos. 

Por fim, a meta das entidades e prestar servic;os de forma desinteressada, 

promocional e assistemcia a coletividade. A beneficencia nao esta apenas na 

despesa efetuada, na gratuidade praticada, no investimento realizado, mas 

principalmente nos servic;os que a instituic;ao presta a sociedade. 

3.1.8 Estrutura e Funcionamento das Fundac;oes Privadas 

As fundac;oes sempre tiveram suas finalidades voltadas para a coletividade, 

nao se admitindo, portanto, a criac;ao de fundac;ao com fins voltados para o interesse 

mutua de seus instituidores ou dirigente, e ainda que impliquem no desenvolvimento 

de atividade empresarial, desnaturando-a. (Casanova, 2005, p.18) 

0 Estatuto da fundac;ao dispora sabre a administrac;ao da fundac;ao, 

especificando que 6rgaos farao parte da fundac;ao, as suas competencias e como se 

comporao. E faculdade do instituidor declarar, no ato da instituic;ao da fundac;ao, seja 

por escritura publica, seja por testamento, como se fara a administrac;ao. 

A administrac;ao da fundac;ao sera composta de, no minima, dois 6rgaos: urn 

deliberative e outro executivo. 0 6rgao deliberative e comumente denominado 
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Conselho Curador. A este cabe, deliberar sabre as diretrizes da fundac;ao para o 

atingimento dos fins estatutarios. Nissa se inclui, entre outras competencias: 

a) eleger os membros do 6rgao executive da fundac;ao; 

b) aprovar a previsao orc;amentaria anual, a ser composta pelo 6rgao 

executive; 

c) deliberar acerca das prestac;oes de contas e relat6rios de atividades do 

6rgao executive; 

d) deliberar acerca da alienac;ao de bens im6veis e aceitac;ao de doac;oes com 

encargos; 

e) alterar o estatuto. 

Com respeito a alterac;ao ou reforma de estatuto da fundac;ao devera ser 

observado o quorum mfnimo estabelecido no estatuto, e esta devera ser aprovada 

pelo Ministerio Publico. As finalidades estatutarias das fundac;oes sao imutaveis. 

Tornando-se as finalidades ilfcitas, impossfveis ou inuteis, o Ministerio Publico ou 

qualquer interessado podera promover a extinc;ao da fundac;ao. 

Quando a alterac;ao estatutaria nao houver sido aprovada par votac;ao 

unanime, os administradores da fundac;ao deverao requerer ao Ministerio Publico 

que este de ciencia a minoria vencida para, querendo, propor impugnac;ao, podendo 

esta ser feita no prazo de dez dias. 

Alem do estatuto, algumas fundac;oes, principalmente as de grande porte e 

maior complexidade, optam par adotar, em adic;ao ao estatuto, um regimento interno. 

Trata-se de uma regulamentac;ao interna, subordinada ao estatuto, que versa, 

principalmente, sobe a organizac;ao e o funcionamento dos 6rgaos da fundac;ao. 

0 6rgao executive da fundac;ao, a semelhanc;a das associac;oes, pode receber 

uma das denominac;oes comumente utilizadas, tais como diretoria executiva, 

diretoria administrativa, secretaria executiva, superintendencia, ou outras pr6prias 

das fundac;oes, tais como conselho diretor ou conselho de administrac;ao. 
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Compete ao 6rgao executivo da fundac;ao, principalmente: 

a) Executar as disposic;oes estatutarias; 

b) Cumprir as diretrizes estabelecidas pelo 6rgao deliberative; 

c) Praticar atos de gestao de recursos patrimoniais e humanos; 

d) Propor ao 6rgao deliberative a previsao orc;amentaria anual; 

e) Prestar contas e apresentar relat6rios de atividades ao 6rgao deliberative, ao 

Ministerio Publico e a outros 6rgaos governamentais; 

f) Representar judicial e extrajudicialmente a fundac;ao; 

g) Manter em guarda e boa ordem todos os registros inerentes a pessoa juridica, 

de natureza institucional, tributaria, trabalhista, contabil. 

3.1.8.1 Fiscalizac;ao das Fundac;oes 

Para bern cumprir a tarefa de zelar pelo patrimonio fundacional e assegurar a 

correta aplicac;ao de seus recursos, o 6rgao deliberative, normalmente, utiliza-se de 

urn 6rgao de fiscalizac;ao, quase sempre denominado Conselho Fiscal, incumbido do 

exame das prestac;oes de contas do 6rgao executivo. Os componentes do 6rgao de 

fiscalizac;ao nao integram nenhum dos demais 6rgaos da fundac;ao, possuindo, 

assim, a independencia necessaria para analisar , na extensao e profundidade que 

entender necessarias, as contas da fundac;ao. A atividade do conselho fiscal, 

preferencialmente composto por pessoas com formac;ao academica compativel com 

o exercicio da func;ao, deve ser permanente. A periodicidade dos relat6rios e 

pareceres a serem submetidos ao 6rgao deliberative podem variar, mas nao deve 

ser superior a urn ano. 

No ambito interno, o orgao deliberative e o responsavel por zelar pelo 

patrimonio da fundac;ao e pelo born cumprimento das finalidades estatutarias. 
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Entretanto, o responsavel maior pelo velamenta das funda96es e o MINISTERIO 

PUBLICO. 

De acordo com o art. 66 do C6digo Civil, "velara pelas funda96es o Ministerio 

Publico do Estado onde situadas". Quando as atividades da funda9ao se estender 

por mais de uma Unidade de Federa9ao, cabe ao respective Ministerio Publico 

estadual ou do Distrito Federal, o encargo do velamenta das atividades 

desenvolvidas dentro da sua jurisdi9ao. 

Entre as atividades relacionadas ao velamenta pelo Ministerio Publico esta o 

acompanhamento do processo de cria9ao e constitui9ao, quanto ao cumprimento de 

todos os requisites legais necessaries, bern como aqueles nao- expresses em lei, ou 

seja, o velamenta da funda9ao pelo Ministerio Publico inicia-se antes mesmo de sua 

existemcia propriamente dita. 

A a9ao continua e constante do Ministerio Publico envolve o 

acompanhamento das altera96es estatutarias, o comparecimento as reunioes 

deliberativas, exame de or9amentos e presta96es de contas anuais e 

acompanhamento das atividades em geral, quanto ao cumprimento das finalidades 

estatutarias. 
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4 ORCAMENTO 

0 orc;amento e o plano financeiro para implantar a estrategia de empresa para 

determinado exercicio. E mais do que uma simples estimativa, pois deve estar 

baseado no compromisso dos gestores em termos de metas a serem alcanc;adas. 

0 orc;amento preve o conteudo dos demonstratives financeiros, Iueras e 

perdas, superavit ou deficits, balancete, demonstrative de fluxo de caixa, durante 

determinado perfodo. Preveem tambem detalhadamente os resultados financeiros 

pertinentes, como receitas e custos de todos os tipos, de todos os elementos 

organizacionais da empresa. 

0 orc;amento e fundamentalmente urn plano. Mostra os recursos necessaries 

e a sua forma de utilizac;ao. Os recursos empresariais sao pessoal, tecnicas 

especfficas, equipamentos, espac;o de trabalho e dinheiro. 

0 orc;amento comunica os objetivos e as prioridades para o perfodo, porque o 

trabalho nao sera realizado se os recursos necessaries a sua execuc;ao nao forem 

orc;ados. 

4.1 A IMPORTANCIA DO ORCAMENTO 

De acordo com Catelli (1972, p. 27), "( .. .) os on;amentos sao a expressao, em 

termos financeiros, dos pianos da administrac;ao para a operac;ao da empresa 

durante um periodo especifico de tempo" e funcionam como urn instrumento de 

controle administrative de tres maneiras: 

1. Como meio de organizac;ao e direc;ao de urn grande segmento do processo 

de planejamento administrative; 

2. Como uma continua advertencia em procurar desenvolver os pianos e 

programas guiando a administrac;ao no dia a dia; 

3. Como avaliador de desempenho real. 
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Os orgamentos devem, portanto, expressar quantitativamente os pianos de 

agoes, refletindo as diretrizes, os objetivos, as metas, as politicas estabelecidas para 

a empresa, para determinado periodo, servindo tambem para a coordenagao e 

implantagao desses pianos. 

Uma das principais fungoes dos orgamentos consiste na coordenagao dos 

esforgos que serao desenvolvidos pelas diversas areas e gestores da empresa para 

o atingimento de seus objetivos da empresa em sua totalidade. Encontra justificativa 

para sua existencia com base na forte interdependencia entre as atividades 

empresariais, que torna obrigat6ria uma coordenac;ao entre as mesmas, de modo 

que sejam conciliados seus resultados ao interesse maior da empresa. 

Segundo Horngren ( 1986, p.166), os orgamentos "( .. .) mostram expectativas 

definidas, que sao o melhor gabarito para o julgamento do desempenho posterior 

( ... )" 

Entretanto, para atender a esses prop6sitos, entendemos que os orgamentos 

devem manter-se atualizados, por ocasiao dos planejamentos estrategicos e 

operacionais, dos replanejamentos peri6dicos, dos ajustes efetuados nos pianos, 

garantindo-se bases realistas para a avaliagao de desempenhos. 

Desse modo, garante-se tambem que as operagoes sejam guiadas por 

parametros que, se alcanc;ados, conduzirao a empresa aos nfveis planejados de 

eficacia. 

Nakagawa (1987, p.94) ressalta que os orgamentos refletem "( .. .) a 

necessidade que a empresa tern de comunicar a seus gerentes os pianos de aqao, 

que se forem executados de acordo com as politicas e diretrizes neles embutidos, 

deverao dar origem a resultados operacionais eficientes e eficazes, que mensurados 

em termos economicos e financeiros corresponderao as metas e objetivos que 

possibilitarao a empresa atingir sua missao e prop6sitos basicos". 

Assim, ha necessidade de que os orc;amentos se ap6iem nos padroes 

cientificamente preestabelecidos, a fim de se manterem realistas as expectativas 

incorporadas porum sistema orc;amentario, o qual e definido por Nakagawa (1987, p. 
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94) como "(. .. ) o mode/o de mensuraqao que avalia e demonstra sob um formato 

contabil as projeqoes de desempenhos economicos e financeiros peri6dicos de uma 

empresa, que deverao resultar da execuqao dos pianos de aqao por ela aprovados". 

Dessa forma, o sistema orc;amentario exerce, juntamente com o sistema de 

padroes, a func;ao contabil de provisao de informac;oes necessarias ao processo de 

gestao. 

Para que os orc;amentos sirvam efetivamente ao processo de gestao, como urn 

instrumento de controle, deve ser observado alguns requisites: 

• lntegrac;ao ao processo de gestao; 

• Flexibilidade; 

• Universalidade; 

• Amplitude dos efeitos das decisoes; 

• Orientac;ao para objetivos; 

• Realidade; 

• Capacidade de avaliac;ao e acompanhamento dos aspectos qualitativos do 

desempenho; 

• Abrangencia de uma perspectiva de tempo; 

• Permanencia; 

• Planejamento, execuc;ao e controle do processo orc;amentario 

A execuc;ao do processo de pre-orc;amentac;ao e de orc;amento deve ser 

planejada e controlada, de forma a se adequar ao contexto em que se insere. Com 

relac;ao a esse aspecto, cabe ressaltar que, assim como qualquer instrumento de 

gestao, os orc;amentos devem adaptar-se ao contexto em que se inserem, passando 

por urn periodo de maturidade, que se associa a habilidade das pessoas em lidar 

com tal instrumento. Matz, Curry e Fransk (1978, p. 435) advertem que a 
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implantagao de urn orgamento leva tempo, fazendo-se necessaria uma constante 

educagao orgamentaria. Destaca-se, assim, a necessidade de planejamento, 

execugao e controle do proprio processo orgamentario. 

Para Fernandes (2005, p.18), 0 orgamento visa, atraves de urn planejamento 

adequado, prever ou projetar, para urn periodo predeterminado, as receitas e 

despesas dentro de uma visao realista, tentando reproduzir antecipadamente a 

operagao da empresa, apurando seu fluxo de caixa, definindo os recursos e 

projetando o resultado do exercicio e seu balango patrimonial. Nessa previsao sao 

analisadas as inter-relagoes entre todas as contas contabeis, buscando prever a 

receita, orgar as despesas e apurar as variagoes patrimoniais. Dessa forma, 

podemos considerar que o orgamento e urn plano administrativo-financeiro que 

cobre todas as fases operacionais por urn periodo determinado, ou seja, e uma 

expressao, formal das diretrizes, politicas, pianos e metas estabelecidas pela alta 

diregao de uma empresa, buscando quantificar e valorizar tais operagoes, tanto 

sobre o aspecto global, quanto sobre as diversas divisoes e setores das 

organizagoes. 

Padoveze (2000, p16) afirma que, "orgar significa processar todos os dados 

constantes do sistema de informagao contabil de hoje, introduzindo os dados 

previstos para o proximo exercicio". 

Para Frezatti (2000, p.37), "controle orgamentario e a forma de realimentar o 

sistema de planejamento, dependendo do seu grau de sofisticagao deste ultimo, ele 

pode ser estruturada de maneira flexivel ou rigida, complexa ou simplificada, 

centralizada ou participativa". 

Atkinson (2000,p.465) afirma que o orgamento e "uma expressao quantitativa 

das entradas e saidas de dinheiro para determinar se urn plano financeiro atingira as 

metas organizacionais". 

Welsch (1983, p.145) defende que a preparagao de urn orgamento de 

produc;ao bern detalhado exige que, "alem de urn plano de produgao, urn 

planejamento bern definido e detalhado em relagao as necessidades de materias-
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primas, mao-de-obra, capacidade de produgao, investimento em imobilizado e 

polfticas de estoque" 

De acordo com Padoveze (2000, p.385), no orgamento de mao de obra 

incluem-se "os gastos previstos com as despesas com o pessoal de toda a empresa. 

Os gastos com o pessoal incluem todo o tipo de remuneragao paga aos funcionarios 

da empresa, bern como os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra". 

Para Welsch (1983, p168), o orgamento de mao-de-obra direta deve estar 

harmonizado a estrutura do plano anual dos resultados, ou seja, deve especificar o 

numero planejado de horas de mao-de-obra direta e o custo por area de 

responsabilidade, perfodo e produto. 

Diz tambem que, os aspectos fundamentais de urn orgamento de vendas sao 

os objetivos primordiais de qualquer organizagao, pois nele encontram-se as fontes 

geradoras de lucro. Este orgamento e entao, urn ponto essencial em qualquer 

gestao administrativa. 

Frezatti (2006, p51) 0 orgamento pode ser dividido em dois blocos: etapa 

operacional e etapa financeira. A etapa operacional consiste nos pianos que 

proporcionam condigoes de estruturagao das atividades da organizagao, de maneira 

a integrar as atividades, as operagoes. E a etapa financeira corresponde a tradugao 

de todas as atividades para uma mesma linguagem comum, no caso a monetaria. 

Comenta ainda, que a caracterizagao da etapa financeira e a existencia dos 

demonstratives contabeis, ou seja, o balango, a demonstragao de resultados e o 

fluxo de caixa. 

Como decorrencia dos conceitos apresentados e a importancia da etapa 

financeira, como o momenta de consolidar o orgamento propriamente dito, a etapa 

seguinte tratara os demonstratives contabeis, atraves de conceitos e caracterfsticas 

de elaboragao. 
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4.1.1 Orgamento de Caixa 

0 acompanhamento mensal das entradas e saidas dos recursos financeiros 

das fundagoes, possibilita analisar o comportamento das receitas e despesas, 

fazendo com que se tomem decisoes sobre o adiamento ou nao de projetos, corte 

de gastos e outras. 

A entrada e saida de dinheiro, a utilizagao de recursos, a execugao das 

tarefas no tempo previsto, deve ser controlada de forma a possibilitar a tomada de 

decisoes corretivas. 

Gitman (2004, p. 94) define o orgamento de caixa, ou previsao de caixa, como 

uma demonstragao que apresenta as entradas e as saidas de caixa planejada da 

empresa, que a utiliza para estimar suas necessidades de caixa no curto prazo, com 

especial atengao para o planejamento do uso de superavits e a cobertura de deficits. 

Para Sanvicente & Santos (2000, p.155), orgamento de caixa consiste em 

estimar as entradas de caixa decorrente de vendas e outras receitas e as saidas de 

caixa resultantes das despesas operacionais e outros gastos; alem disso, e preciso 

avaliar os saldos de caixa, identificando-se as eventuais corregoes necessarias. 

Padoveze (2000, p.390), diz que orgamento de caixa e "uma pega 

orgamentaria que junta todos os orgamentos particulares, traduzindo-se num resumo 

de todo o orgamento operacional e adicionando-se as pegas orgamentarias do 

orgamento financeiro e de investimentos". 

Para Wernke (2003, p.76), "e a parte do plano orgamentario que visa prever 

as entradas e saidas de recursos durante o periodo orgado, objetivando antecipar as 

provaveis datas em que havera falta ou excedentes de caixa". 

Gitman (1997, p. 590) "Orgamento de caixa permite a empresa prever as 

necessidades de caixa da empresa a curto prazo, geralmente no periodo de urn ano, 

subdividido em intervalos mensais". 

Sanvicente & Santos (2000, p. 156), a projegao do fluxo de caixa permite que 

se visualize a provavel posigao do saldo de caixa no decorrer dos meses cobertos 
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pelo periodo on;amentario, e em fun9ao disto torna-se possivel identificar as 

provaveis faltas futuras de caixa, bern como os meses em que havera excessos de 

numerario disponivel. 

Gitman (2004, p.84) define fluxo de caixa como sendo o "sangue da empresa". 

Frezatti (1997, p. 27) gera9ao de caixa a alga fundamental, na organiza9ao, 

em seu estagio inicial, em seu desenvolvimento e mesmo no momenta de sua 

extin9ao. Toda a teoria de finan9as leva em conta isto, pais as decisoes 

empresariais sempre buscam alguma forma, demonstrar a gera9ao de caixa. 

De acordo com Parsloe & Wright (2001, p. 28-29), uma empresa para 

sobreviver, e ainda mais para crescer precisa prever cuidadosamente o uso de seu 

caixa, quanta e necessaria, quando, e para que, em fun9ao da importancia de se 

saber o mais cedo possivel, se alguma previsao de caixa nao esta sendo cumprida. 

4.1.2 Demonstra9ao e Resultados e Balan9o Patrimonial 

As proje96es da demonstra9ao de resultados e do balan9o, sao talvez as 

pe9as mais importantes do processo or9amentario das funda96es, pais permite a 

avalia9ao de todo o planejamento realizado. 

Para Gitman (1997, p.599) "0 processo de planejamento de Iueras esta 

centrado na elabora9ao de demonstra96es projetadas; a demonstra9ao do resultado 

e o balan9o patrimonial. A elabora9ao dessas demonstra96es exige uma fusao 

cuidadosa de inumeros procedimentos que levem em conta as receitas, custos e 

despesas, obriga96es, ativos e participa9ao acionarias, resultantes do nivel de 

opera96es antecipadas." 

4.1.2.1 Balan9o Patrimonial 

0 balan9o patrimonial e a demonstra9ao contabil destinada a evidenciar, 

quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posi9ao patrimonial e 

financeira da Entidade. 
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Wernke(2003, p.84) o balanc;o patrimonial deve ser demonstrado de forma a 

"comparar o exercicio projetado como exercicio orc;ado". 

Padoveze (2000, p. 62), ainda considera balanc;o patrimonial como uma pec;a 

contabil onde e canalizado todo o resultado das operac;oes de uma empresa e das 

transac;oes que terao realizac;ao futura. 

Para Marion (2002, p.53), o balanc;o patrimonial reflete a posic;ao financeira 

em determinado momenta, normalmente no fim do ana ou de um periodo prefixado. 

Finney (2000, p.1 01 ), diz que o balanc;o patrimonial e o demonstrative 

financeiro mostrando o ativo, o passivo e o patrimonio liquido de uma empresa em 

uma determinada data. 

Portanto, o Balanc;o Patrimonial e a demonstrac;ao financeira que retrata o 

equilibria patrimonial da organizac;ao, quer seja publica ou privada. 

4.1.2.2 Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio 

Tem como objetivo demonstrar o resultado financeiro (Iuera ou prejuizo), 

(superavit ou deficit) no caso das fundac;oes, dos recursos realizados no periodo. 

Wernke (2003, p.83) diz que, "para verificar o resultado projetado para o 

periodo orc;amentario e elaborada a ORE projetada". Afirma ainda que "tal 

demonstrative e obtido a partir de orc;amentos de vendas, produc;ao e despesas 

operacionais" . 

Finney (2000, p.1 02), diz "Demonstrative financeiro que apresenta, par 

categorias convencionais, toda a receita e as despesas, e os conseqOentes 

Iueras ou perdas, de uma empresa para o periodo de tempo". 

Para Marion (1998, p.81), a demonstrac;ao do resultado do exercicio e um 

resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado periodo, 

normalmente 12 meses. 
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4.2 OR<;AMENTO NO TERCEIRO SETOR 

0 orgamento nas instituigoes sem fins lucrativos expressa o plano, os 

programas, os projetos e as atividades da organizagao em termos numericos, 

demonstrando receitas e despesas em urn perfodo de tempo. 

Como o cronograma, o orgamento constitui instrumento de planejamento e de 

controle. Com ele, e possfvel nao s6 fazer previsoes e estabelecer padroes, como 

tambem avaliar resultados, comparando-os o previsto com o realizado. 

Acompanhar e avaliar o desempenho a partir do orgamento apresenta a 

vantagem de permitir a utilizagao de uma unidade uniforme de mensuragao, a 

monetaria, o que possibilita a realizagao de comparagoes entre dados de urn ano e 

outro entre dados de projetos diferentes. 

0 orgamento apresenta dados numericos de receita, isto e, a origem do 

dinheiro que entra na organizagao, e de despesas, como e gasto o dinheiro da 

organizagao. Ha muitas maneiras de classificar receitas e despesas, dependendo do 

que o gestor pretende controlar. 

A maneira mais comum de classificar receitas e despesas toma por base os 

registros contabeis. Nas Ongs, segundo esses registros, podem-se identificar as 

seguintes receitas: doagoes, receitas operacionais e receitas patrimoniais. As 

primeiras referem-se aos recursos provenientes das entidades que financiam as 

atividades da organizagao a fundo perdido. As segundas sao frutos das atividades 

da organizagao e as ultimas sao originarias de aplicagoes financeiras, alugueis de 

im6veis, etc. 

As despesas sao reunidas em categorias tais como pessoal, encargos sociais, 

material, equipamentos. Seu detalhamento pode ser maior ou menor, segundo as 

exigencias das agencias financiadoras. 

Apesar desse tipo de orgamento ser o mais utilizado, nao e o melhor para fins 

de gerenciamento, pois nao ideia clara de onde os recursos estao sendo aplicados. 

Para visualizar melhor como os recursos estao sendo aplicados, devem-se 

classificar as receitas e despesas por produtos ou unidades. 
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0 orc;amento par produto privilegia a classificac;ao das receitas e das 

despesas segundo os resultados da organizac;ao, par projetos ou programas 

implantados. 

0 orc;amento par unidade visa a identificar onde a organizac;ao esta alocando 

seus recursos, como em departamentos de pesquisa, educac;ao, administrac;ao. 

A partir do orc;amento par produto ou par unidade os gestores podem analisar 

e avaliar onde estao concentrados seus recursos e decidir pela manutenc;ao, 

reativac;ao ou desativac;ao de determinado projeto ou atividade. 

4.2.1 Lucratividade 

Nas Ongs, organizac;oes sem fins lucrativos nao existe Iuera, existe 

Superavit ou deficit. 

Superavit quando as receitas sobrepujam as despesas e deficit quando as 

despesas excedem as receitas. 

Entretanto, em uma organizac;ao sem fins lucrativos, trata-se de dinheiro 

alheio - dos doadores, portanto, as organizac;oes sao responsaveis pelo 

investimento do dinheiro onde haja resultados e aplicac;ao dos recursos em projetos 

sociais. 

4.2.2 Fiscalizac;ao do Orc;amento 

A fiscalizac;ao do orc;amento no terceiro setor se da atraves velamenta do 

patrimonio, consubstanciado nas medidas necessarias para que o patrimonio seja 

aplicado nas finalidades previstas no ato da constituic;ao e a atuac;ao dos dirigentes 

fique dentro dos limites fixados pelo estatuto. 

Sabre o velamenta, expoe o professor Seabra Fagundes, citado par Jose 

Eduardo Saba Paes: 

"A expressao de que nesses textos se usa - velar pelas Funda96es -

significa a entrega, ao Ministerio Publico, da guarda ativa das funda96es, de 

modo que possa fiscalizar as administra96es delas para que nao desviem 
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do reto caminho e para atendimento das finalidades visadas pelos fundados. 

E. consequentemente. implica o usa dos meios para tanto insertos nas leis 

locais reguladoras. do ponto de vista administrative. do pape e da acao do 

6rgao de defesa social (leis de organizacao judiciaria e do Ministerio 

Publico). e no C6digo do Processo Civil com vias a atuacao judicial. Nao se 

lhe pode negar. para o desempenho da funcao que a lei assim lhe confia. o 

acesso aos meios adequados e a uma atuacao eficiente". 

A fiscaliza<;ao das funda<;oes faz parte do velamenta exercido pelo Ministerio 

Publico. A apresenta<;ao anual do or<;amento e presta<;ao anual de contas pelas 

funda<;oes e uma das formas de fiscaliza<;ao adotadas. 

No Estado do Parana, a Presta<;ao de Contas encontra-se regulamentada no 

capitulo II, do Titulo V, da resolu<;ao 2.434/2002, da Procuradoria Geral da Justi<;a. 

As Presta<;oes de Contas devem ser elaboradas e apresentadas por meio de 

Sistema de Cadastro e Presta<;ao de Contas - SICAP, conforme figura 3. 

Figura 3 Sicap-Pr - Pagina lnicial 

. SICAPJPR (2008 Compila~ao 5) (;]~[8) 

~ sicajl~ 
Sistema de Cadastro e Presta~ao de Contas 

Minisb!rio Publico do Estado do Parana 
Procuradoria-Geral de Justi~a 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias das Funda~oes e do 
T erceiro Setor 
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0 SICAP e urn sistema informatizado desenvolvido e mantido pela Fundac;ao 

Institute de Pesquisas Economicas - FIPE. Mediante convenio entre o Ministerio 

Publico dos Estados e a FIPE, o SICAP e disponibilizado gratuitamente, tanto para 

as Fundac;oes como para o Ministerio Publico. 0 exemplo dos diversos estados, o 

Parana tambem adotou o SICAP, que passou a ser utilizado a partir do exercfcio de 

2002. 

0 sistema e composto por tres m6dulos: 

~ SICAP Coletor: Utilizado pelas fundac;oes para a elaborac;ao dos orc;amentos 

e Prestac;ao de Contas; 

~ SICAP Promotor: Utilizados nas promotorias de Justic;a de Fundac;oes das 

Comarcas, para cadastro das entidades sediadas na Comarca e arquivo das 

Prestac;oes de Contas. 

~ SICAP Administrador: Utilizado no Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias das Fundac;oes e do Terceiro Setor, para cadastro centralizado 

das Fundac;oes sediadas no Estado do Parana e analise e arquivamento dos 

Orc;amentos e Prestac;oes de Contas Anuais. 

Depois de elaborados os orc;amentos e prestac;oes de contas devem ser 

apresentadas ao Ministerio Publico na forma de arquivo magnetico (disquete ou CD), 

acompanhadas de Recibo de Entrega e carta de Representac;ao da Administrac;ao -

documentos que devem ser impresses no ato da gravac;ao do arquivo contendo o 

orc;amento e prestac;ao de contas. A carta de representac;ao e o documento por meio 

do qual a Administrac;ao da Fundac;ao assume a responsabilidade pela veracidade 

das informac;oes prestadas. 

0 Sicap e urn banco de dados das prestac;oes de conta das fundac;oes. Ja 

estando na base de dados do sistema, o Promotor tern a opc;ao de selecionar qual a 

fundac;ao quer verificar, qual o ano da prestac;ao, se a prestac;ao e original ou 

retificadora, para ter conhecimento dos dados da fundac;ao. 

Na entrega do orc;amento e prestac;ao de contas devem ser informados os 

seguintes documentos: 
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• Dados Cadastrais, incluindo o Estatuto e Regimento Interne; 

• 6rgaos da Administrac;ao e respectivos integrantes (gestao); 

• Demonstratives Financeiros e Contabeis; 

• Espelho da Declarac;ao do Impasto de Renda Pessoa Jurfdica; 

• Demonstrative do Valor Adicionado (Balanc;o Social); 

• Demonstratives das Fontes de Recursos; 

• Relat6rio de Orc;amento para o ano seguinte; 

• Relat6rio das atividades desenvolvidas; 

• Extrato das Reunioes Realizadas e Deliberac;oes tomadas; 

• lndicadores Sociais, quadro e polfticas de RH e voluntariado externo; 

• Dados de lmportac;ao e exportac;ao; 

• Impastos e Contribuic;oes; 

• Estrutura Organizacional, Etica e Responsabilidade Social; 

• Opiniao sabre o Sistema e ldentificac;ao do Responsavel pelas informac;oes. 
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Figura 4 indice da Presta~ao de Contas 

SICAPJPR (2008 Compila.;ao 5) [g~['g] 

Apresenta!_;:ao 
·• Dados Cadastrais ... 

Endere!_;:o Principal neste Esl 
Outros Endere!_;:os 

, · ··~ Institui~ao 
!·· ··~ Dota~ao Inicial 
1· · ·~ Identifica~ao . 
! ... ~ Estatuto e Regiment a Inten ;. · ·. . . . _ 
j __ g~ Finalidade l ,_- Endere!;O ~a 5ede/Ma_~r1Z da InstltUI!;aO 
L ~ . ·i : Logradouro· : .... ~ Reg1stros ;[. :.r· ~- -~-.::..:.. ___ .......... ..;;;..._'--......;...~:----.:......:.;:.;....._ __ ....... ..:........._....:...........;.. ;, ~;.;:.;..;;..-........;....;...._ .... 

, L .. ~ Representante Legal da In~ ; ; . . .. . :.,~ " 
tb .. Lf! Gestao :; ' Complemel}ta· 

~tJ ... Id2J Demonstrativos Financeiros f j 
~tJ ... f.dl Espelho da DIPJ .· · 
~ ... LJill Fontes de Recursos r::.-------- .r.=:.;.;:;.;.;.;...;;.;.."----· ;r:.:..:...___._ .......... ___..;;;,, F =.:..:.:...:.:;;_..........;;;o;__...._ 

i!J. ·Lill Relat6rio das Atividades 
ltJ· fdll Informap5es Sociais 
~tJ .. Ci!J Opiniao Sabre o Sistema 
i!J ... fA Preenchimento do SICAP 

A figura 04 foi retirada do programa original do Sicap - versao2008 -

compila<;ao 5, demonstrando que a fiscaliza<;ao exercida pelo Ministerio Publico, 

ocorre atraves das informa<;oes lan<;adas no sistema Sicap. 

Estas informa<;oes devem ser apresentadas ate o ultimo dia util do mes e 

junho do ano subsequente ao exercicio financeiro correspondente. 

As Funda<;oes que possuam sede e sub-sedes no Parana, devem apresentar 

seus or<;amentos e presta<;ao de contas na Comarca onde estejam sediadas, bern 

como, apresentar relat6rio demonstrative das atividades realizadas em cada 

Comarca onde atuem (sub-sedes). 

As Funda<;oes sediadas no Parana que possuam sub-sedes em outros 

estados, devem incluir na Presta<;ao das Contas as atividades realizadas tambem na 

sub-sede. 
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As Fundac;oes com sede em outros estados, que desenvolvam atividades no 

Parana, devem possuir sub-sede paranaense e apresentar Prestac;ao de Contas 

relativa as atividades desenvolvidas no Parana, na Comarca da respectiva sub-sede. 

Alem das Prestac;oes de Contas, as Fundac;oes devem apresentar as 

Promotorias das Fundac;oes, antes do infcio de cada exercfcio financeiro, o relat6rio 

de Orc;amentos, com o plano de aplicac;ao de recursos, previsao de receitas e plano 

de investimentos. 

4.2.3 A Atuac;ao do Ministerio Publico 

A atuac;ao do Ministerio Publico em relac;ao as fundac;oes que tenham sede 

no Estado do Parana, decorre da Constituic;ao Federal, de leis federais, de leis 

estaduais e de normas infralegais emanadas pelo Procurador-Geral da Justic;a do 

Estado do Parana. 

No caso particular das fundac;oes, o c6digo civil brasileiro, no artigo 66, 

incumbiu expressamente o Ministerio Publico do seu velamenta, quando dispoe que 

"velara pelas fundac;oes o Ministerio Publico do Estado onde situadas". 

No ambito interno, o Procurador-Geral de Justic;a do Estado do Parana , por 

meio da Resoluc;ao n°. 2.434/2002 fixou a competencia das Promotorias de Justic;a 

de Fundac;oes e Entidades de Terceiro Setor, definindo a existencia em cada 

Comarca do Estado, de ao menos urn Promotor de Justic;a incumbindo da materia 

fundacional, estabelecendo a competencia da Promotoria da Justic;a da comarca 

onde tenha sede a fundac;ao, a participar e intervir de todos os atos e processes da 

materia fundacional, da instituic;ao ate sua extinc;ao e ainda que estas Promotorias 

funcionarao, em processes judiciais como parte ou fiscais da correta aplicac;ao da lei 

nos termos de materia fundacional, tanto na esfera administrativa quanta na esfera 

judicial. 

4.2.4 0 Controle Finalfstico e Contabil 

Na fiscalizac;ao das Fundac;oes estao especificamente algumas medidas 

adotadas pelo Ministerio publico, como: 
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• Realizac;:ao de auditorias; 

• Visitas; 

• lnspec;:oes para avaliac;:ao da situac;:ao patrimonial, da adequac;:ao da atividade 

as seus fins; 

• lnspec;:ao para avaliar a qualidade e legalidade dos servic;:os prestados a 

sociedade e, 

• 0 cumprimento do plano de aplicac;:ao de recursos. 

Em que pese estas medidas poderem ser adotadas independentemente da 

apresentac;:ao da Prestac;:ao de Contas anula, normalmente, o controle finalistico 

realizado pela equipe de Auditoria ocorre durante a analise das Prestac;:oes de 

Contas. 

Fundamentalmente, sao considerados os aspectos relativos as atividades 

realizadas, que sao confrontadas com as finalidades estabelecidas no Estatuto, bern 

como, a correta aplicac;:ao dos recursos e patrimonio da Fundac;:ao no cumprimento 

de seus objetivos. 

A analise e feita com base nas verificac;:oes de documentos e inspec;:oes "in 

loco" sao efetivadas por meio de uma equipe multidisciplinar, composta pelos 

Auditores responsaveis pela analise da Prestac;:ao de Contas e outros profissionais, 

conforme seja necessaria em func;:ao das atividades/finalidades da Fundac;:ao 

(Assistentes Sociais, Psic61ogos, Engenheiros). 

Esta equipe apresenta suas conclusoes da analise e, se necessaria, pode 

recomendar que a Fundac;:ao implemente atividades complementares ou modifique 

as ja adotadas, visando a melhor adequac;:ao possivel das atividades as finalidades e 

as exigencias tecnicas especificas. 

A eventual inadequac;:ao das atividades aos objetivos da Fundac;:ao, bern 

como a irregularidade na aplicac;:ao dos recursos, pode caracterizar desvio de 

finalidade e implicar na desaprovac;:ao das contas. 
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Alem do controle finalistico, a Auditoria do Ministerio Publico atentara para o 

exame anual das contas e da situa<;ao patrimonial, a avalia<;ao dos controles 

internos e apura<;ao de irregularidades, abrangendo, alem das demonstra<;6es 

contabeis, os aspectos financeiros, administrativos e funcionais das Funda<;6es. 

4.2.5 Analise do Or<;amento 

No aspecto da aplica<;ao de recursos institucionais financeiros e materiais, na 

avalia<;ao de desempenho das Funda<;oes, utiliza-se, com maior enfase, o 

instrumental da gestao empresarial, conhecido como analise de Or<;amentos 

(previsto x realizado), uma vez que o or<;amento e urn item essencial para todos os 

projetos elaborados pelas Funda<;6es, constituindo-se a base de aprova<;ao 

financeira dos doadores. Apesar de, o or<;amento ser urn instrumento comumente 

utilizado pelas Funda<;6es, em todos os seus projetos para capta<;ao de recursos 

perante os doadores, a analise da execu<;ao dos or<;amentos e algo aplicado muito 

recentemente como forma de avalia<;ao e ainda e maneira muito incipiente. 

Na Tabela 3 uma demonstra<;ao or<;amentaria, com possibilidades 

elementares de avalia<;ao dos valores previstos (aprovados, na linguagem comum 

das Funda<;6es) e dos valores efetivamente gastos (realizados). 
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Tabela 3 Manual de Procedimentos Contabeis- Alcedino G. Barbosa, 2003. 

I tens Valor Gastos do Sal do Saldo em Critica 

Aprovado Periodo Moeda (R$) (%) 

Sa Iarios 10.000,00 9.600,00 400,00 4,00 

Encargos 4.500,00 4.900,00 (400,00) (9,00) * 

Socia is 

Material de 2.500,00 2.800,00 (300,00) (12,00) * 

Consumo 

Materia is 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

para 

Manuten«;ao 

Servi«;os de 5.000,00 6.200,00 (1.200,00) (24,00) * 

Terceiros 

TOTAlS 25.000,00 26.500,00 (1.500,00) (6,00) * 

Este tipo de avaliac;ao comportamental do orc;amento deve ser feito em 

periodicidade mensal e as variac;oes negativas, indicadas na coluna Saldo em 

Maeda e com urn asterisco na coluna Critica para chamar a atenc;ao dos gestores. A 

Critica assinalada por asterisco, que se refere a realizac;ao excedente ao orc;ado, 

deve ser explicada pelo gestor. 

Esta e uma medida de avaliac;ao de desempenho nao apenas dos dirigentes 

em relac;ao ao monitoramento financeiro, mas tambem das equipes de trabalho, 

quando se trabalha, com os dados em quantidades fisicas, como demonstrado no 

tabela. 
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Tabela 4 Manual de Procedimentos Contabeis - Alcedino G. Barbosa, 2003. 

I tens Unidade Previsto Utilizado Diferenca Posicao Critica 

(%) 

Pessoalna lndividuo 6 5 1 17,00 

Atividade 

Material Peca 100 115 (15) (15,00) * 

Didatico 

Material de Pee a 150 160 (10) (6,67) * 

Limpeza 

Combustive I Litros 400 435 (35) (8,75) * 

Ve-se que este tipo de monitoramento dos itens ffsicos previsto no orgamento, 

cuja discussao sistematica com a equipe de trabalho sobre as divergencias 

detectadas traduz-se num processo de avaliagao de desempenho importante, 

principalmente nas Fundagoes onde os recursos financeiros sao escassos. 

4.2.6 Gerenciamento das Fundagoes 

A gestao das organizagoes sociais compreende, como qualquer outro 

empreendimento, os recursos humanos, materiais e financeiros. Os recursos 

financeiros e materiais sao considerados ativos na forma tradicional , sobre os quais 

os gestores tern de executar o planejamento eo controle rigoroso. 

4.2.7 Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros sao como, na visao de Brinckerhoff (2000, p.179), o 

sangue e a agua para uma organizagao. Logo, como as Fundagoes dependem do 

dinheiro alheio, isto e, da boa vontade e compreensao dos doadores, tendo em vista 

as suas politicas de apoio financeiro a projetos sociais, os administradores precisam 
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acompanhar a passos curtos as entradas e saidas de recursos financeiros nas 

entidades. 

Para uma gestao eficiente dos recursos financeiros e necessaria administrar o 

or9amento das opera96es e de investimentos. 

0 oryamento, para dimensionar a capacidade de a entidade administrar 

determinado volume de recursos, isto avaliado como urn todo e nao apenas projeto 

a projeto, a Funda9ao deve elaborar urn or9amento anual global, a partir dos 

objetivos de trabalho que forem tra9ados pela administra9ao e aprovados pela 

assembleia para ser ter uma visao total da entidade. E uma consolida9ao de todos 

os or9amentos por cada linha de atividade (tabela - 5) e depois pelos insumos 

necessaries a execu9ao dos projetos no ano seguinte (tabela - 6). 

Tabela 5 Or~amento por Linha de Atividade - Alcedino Gomes Barbosa, 2003. 

Financiadores AAA BBB CCC DOD TOTAL 

linha de 

Atividade 
R$ R$ R$ R$ R$ 

Educa~ao 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 

Saude 10.000.,00 0,00 2.000,00 0,00 7.000,00 

Politi cas 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

Publicas 

Mobiliza~ao 0,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 13.000,00 

Social 

TOTAlS 15.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00 55.000,00 



58 

Tabela 6 Orc;amento por lnsumos - Alcedino Gomes Barbosa, 2003. 

Linha de Educac;ao Saude Politi cas Mobilizac;ao TOTAL 

Atividades Publicas Social 

lnsumos 
R$ R$ R$ 

R$ R$ 

Pessoal 8.000,00 3.000,00 6.500,00 0,00 17.500,00 

Encargos 3.360,00 1.200,00 2.730,00 0,00 7.290,00 

Socia is 

Material 4.000,00 0,00 0,00 4.700,00 8.700,00 

Didatico 

Material de 2.500,00 2.000,00 1.060,00 2.310,00 7.870,00 

Consumo 

Trans porte 1.190,00 470,00 4.000,00 5.370,00 11.030,00 

Subtotal 19.050,00 6.670,00 14.290,00 12.380,00 52.390,00 

lmprevistos 950,00 330,00 710,00 620,00 2.610,00 

TOTAL 20.000,00 7.000,00 15.000,00 13.000,00 55.000,00 

0 valor dos imprevistos varia ate no maximo 5%. Representa aqueles gastos 

que podem ocorrer de surpresa, nao-inclufdos no or9amento, ou que atendam as 

varia96es de pre9os dos insumos, ocasionados pelas varia96es normais do mercado. 

4.2.8 Fluxo de Caixa 

0 fluxo de caixa e urn instrumento de controle financeiro recomendavel a 

todas as Funda96es. Deve ser utilizado como instrumento preditivo de sabra ou de 

escassez de recursos financeiros. Assim, deve-se partir do or9amento de opera96es 

e investimentos e, a partir da previsao das atividades que deverao ser executadas, 
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efetuar a projec;ao de receitas que serao recebidas pelos doadores e aquelas que 

poderao ser ganhas por meio da gerac;ao de renda propria e contrapor o total dos 

ingressos previstos as necessidades de desembolsos na forma das despesas 

projetadas. Essas projec;oes devem ser efetuadas por valores mensais, onde serao 

identificados eventuais excedentes ou necessidade de embolso complementar. 

4.2.9 Prestac;ao de Contas 

Uma das principais obrigac;oes dos Administradores das Fundac;oes e prestar 

contas, primeiramente ao proprio orgao deliberativo da entidade e, por fim, ao 

Ministerio Publico. 

A Prestac;ao de Contas e urn conjunto de documentos e informac;oes 

disponibilizados pelos dirigentes das Fundac;oes de forma a possibilitar a apreciac;ao, 

conhecimento e julgamento das contas e da gestao dos administradores, na 

periodicidade estabelecida. 

4.2.1 0 Elementos que com poe a Prestac;ao de Contas 

Os elementos que compoem a prestac;ao de contas sao exigidos pelos orgaos 

interessados, de acordo com os atos normativos que regem a entidade. A extensao 

das exigencias pode variar, mas, de urn modo geral, os documentos e as 

informac;oes sao semelhantes. 0 responsavel pela prestac;ao de contas deve 

observar quais sao as exigencias especificas de cada orgao, para que nao 

encaminhe elementos aquem ou alem do necessaria. 
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4.2.10.1 Relat6rio de Atividades 
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E um documento circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos no periodo da 

gestao, acompanhado de elementos que comprovem a efetiva realiza<;ao, de acordo 

com as finalidades estatutarias da entidade. 

Deve ser elaborado um relat6rio para cada periodo da gestao ou exercicio 

financeiro, mesmo que o periodo da presta<;ao de contas englobe varios exercicios. 

0 relat6rio deve ter uma linguagem acessivel e canter elementos que possibilitem ao 

usuario verificar a atua<;ao da entidade de acordo com seus fins estatutarios. Devem 

ser mencionados os programas realizados pela Funda<;ao, o numero de pessoas 

beneficiadas, os meios utilizados para atingir as finalidades, os valores gastos, o 
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numero de voluntaries. Relat6rios demasiadamente analiticos devem ser evitados, a 

nao ser que solicitados pelo Ministerio Publico para analise. 

Figura 6 Sicap - Relat6rio de Atividades 

" SICAP/PR (2008 Compila~ao 5) [)~(g] 
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4.2.10.2 Demonstragoes Contabeis 

Normalmente, sao exigidos o Balango Patrimonial, Demonstragao do 

Superavit ou Deficit do Exercicio, Demonstragao das Origens e Aplicagoes de 

Recursos e a Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Social. As Demonstragoes 

Contabeis devem ser firmadas por contabilista habilitado pelo representante legal da 

entidade. Devem ainda ser elaboradas de acordo com os Principios Fundamentais 

de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicaveis a entidade e 

sao obrigat6rias para todas as Fundagoes. 
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Figura 7 Sicap - Demonstrative Financeiro de Superavit e Deficit 

- SICAPIPR (2006 Compila.yao 5) [;]~~ 
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SUPERAVIT OU DEFICIT 00 EXERcfCro ' 

4.2.10.3 lnforma<;oes Bancarias 

As informa<;oes bancarias podem ser exigidas em dais diferentes niveis. No 

primeiro nivel, e exigida uma rela<;ao das contas bancarias da entidade, com 

identifica<;ao da institui<;ao financeira, numero da conta, tipo da conta indicando se 

os depositos sao em conta-corrente, conta de aplica<;ao, poupan<;a, etc. e agencia. 

No segundo nivel, sao exigidas c6pias de extratos bancarios ou de 

documentos equivalentes emitidos pelas institui<;oes financeiras, que comprovem os 

saldos das contas bancarias (conta-corrente e aplica<;ao), na data do encerramento 

do exercicio, acompanhada de concilia<;ao. Se houver pendencia demonstrada na 

concilia<;ao, o representante da entidade deve providenciar os esclarecimentos 

relatives a cada valor pendente e os esfor<;os alocados para solucionar a pendencia 

demonstrada. Em qualquer situa<;ao deve haver concilia<;ao da conta mesmo que o 

saldo do extrato seja igual ao saldo do razao contabil. 
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4.2.10.4 lnventario Patrimonial 

0 inventario patrimonial e uma relagao de todos os bens patrimoniais m6veis 

e im6veis, com identificagao e caracterfsticas do bern, data e forma de incorporagao 

ao patrimonio, localizagao e valor individual, de propriedade da entidade em seu 

poder e em poder de terceiros, bern como os bens de terceiros em poder da 

entidade. 0 total financeiro consignado nessa relagao deve ser identico ao saldo do 

razao contabil dos bens do ativo permanente. 

Os bens da entidade em poder de terceiros e os bens de terceiros em poder 

da entidade devem ser inventariados e relacionados a parte e devem ser 

escriturados em conta contabil especffica. 

4.2.10.5 Declaragao de lnformagoes Economico-Fiscais da Pessoa Jurfdica 

A elaboragao e entrega da Declaragao de lnformagoes Economico-Fiscais da 

Pessoa Jurfdica - DIPJ e obrigat6ria para todas as Fundagoes. A inobservancia 

dessa obrigagao impoe restrigoes aos beneffcios conquistados pela entidade, como 

a perda da imunidade ou da isengao, gerando passivo tributario e inviabilizando a 

continuidade da entidade. Na prestagao de contas, devem estar apensadas todas as 

fichas que compoem a DIPJ eo recibo de entrega. 

4.2.10.6 Relagao Anual das lnformagoes Sociais 

Devem ser apensadas a prestagao de contas a RAIS impressa e o recibo de 

entrega (mesmo que seja o recibo provis6rio). No caso de a entidade nao ter 

empregado deve ser entregue a RAIS negativa. 

4.2.10.7 Parecer do Conselho Fiscal 

0 cumprimento dessa exigencia dependera da estrutura administrativa da 

entidade, quanto a previsao ou nao no estatuto da entidade. De qualquer forma, 

cabe ao 6rgao deliberative maximo da entidade a aprovagao final da prestagao de 

contas no ambito interno. Assim, a ata da reuniao em que houver deliberagao acerca 

da prestagao de contas do 6rgao executivo podera suprir a inexistencia do parecer 

do Conselho Fiscal. 
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5 CONCLUSAO 

0 desenvolvimento deste trabalho, s6 foi possivel atraves das visitas tecnicas 

ao Ministerio Publico, pela transparencia e interesse em divulgar sua atuagao junto 

as Fundagoes, mantendo disponivel ao publico todo e qualquer prestagao de contas, 

relativo a qualquer Fundagao desta jurisdigao. 

Os conhecimentos adquiridos, criaram uma visao ampla de como trabalham 

as Fundagoes, na realizagao dos seus objetivos, a fim de permanecerem com suas 

atividades e sob o velamenta do Ministerio Publico, tendem a nao desviar das suas 

finalidades sociais. 

0 papel das Fundagoes no ambiente economico, social e politico, e para 

complementar, ou ate mesmo suprir a ausencia ou inoperancia do Estado nessa 

fungao, na promogao humana e do bern comum. 

0 Ministerio Publico no ambito da sua atuagao extrajudicial inicia urn 

processo social irreversivel de concretizagao da fiscalizagao e controle previo, bern 

como a avaliagao do resultado ou balango contabil e finalistico (este chamado de 

balango social), das fundagoes privadas, verificando se houve redugao nos indices 

sociais que elas se propuseram resgatar, enquanto nas demais entidades de 

interesses sociais, cabem-lhe, fiscalizar, em regra, s6 o balango social. 

Este controle esta modelado como dever institucional, vez que a ele compete 

zelar pela regularidade da aplicagao dos recursos no caso das fundagoes privadas, 

enquanto nestas e nas demais entidades de interesses sociais exerce o controle 

finalistico, posto acomodarem interesses sociais tao caros a sociedade. 

Tal controle inclui a legitimidade para provocar judicialmente a extingao das 

referidas entidades, sendo que no caso das fundagoes, detem competencia para 

faze-lo, inclusive, pela via administrativa. 

Observa-se que, o sistema integrado facilita na identificagao da Fundagao, 

apresentando urn controle sobre as atividades mediante o Ministerio Publico, com 

objetivo de aumentar a eficiencia relacionada a fiscalizagao das Fundagoes que 
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atuam em todo o Estado e, ao mesmo tempo, caracteriza a importancia da gestao do 

oryamento como instrumento de fiscalizayao do patrimonio. 
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