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MENSAGEM 

A li~ao do Bambu Chines 

Depois de plantada a semente deste incrfvel arbusto, nao se ve nada, 

Durante 05 anos, todo o crescimento e subterraneo, invisfvel a olho nu, 

Mas, uma macic;a e fibrosa estrutura de raiz, que se estende vertical e 

Horizontalmente pela terra esta sendo construfda. 

Ceria vez um escritor americana escreveu: 

"Muitas coisas na vida pessoal e profissional sao iguais ao bambu chines": voce trabalha, investe 

tempo, esforc;o, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e, as vezes nao ve nada por 

semanas, meses, ou anos. 

Mas se tiver paciencia para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu so ano chegara, e, 

com ele, virao um crescimento e mudanc;as que voce jamais esperava ... 

0 bambu chines nos ensina que nao devemos facilmente desistir de nossos projetos, de nossos 

sonhos ... Especialmente no nosso trabalho, (que e sempre um grande projeto em nossas vidas) 

E que devemos lembrar do bambu chines, para nao desistirmos facilmente diante das dificuldades 

que surgirao. 

Tenha sempre dais habitos: 

Persistencia e Paciencia, pais voce merece alcanc;ar todos os sonhos!!! 

E preciso muita fibra para alcanc;ar as alturas e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade para se curvar 

no chao. 

Autor desconhecido 
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RESUMO 

0 presente trabalho procura colocar em discussao como esta sendo 

realizada atualmente a gestao nas lnstituigoes de Terceiro Setor, procura evidenciar 

como funcionam estas instituigoes, a sua legislagao, como estao sendo alcangados 

os seus objetivos, se tern realmente urn objetivo claro a seguir, se possuem uma 

estrutura organizada. 

Sabemos que o governo sozinho nao e capaz de gerir pelas necessidades 

da populagao em virtude disto, foram criadas ao Iongo do tempo varias instituigoes 

que comegaram a abragar esta ideia e tentar resolver estes problemas. 

Estas lnstituigoes tiveram inicio nos paises desenvolvidos e com o tempo 

chegaram ao Brasil, mais aqui em nosso pais estas instituigoes nao foram capazes 

de serem tao profissionais como as instituigoes de fora, tem-se muita vontade de 

trabalhar e ajudar mais falta urn certo profissionalismo urn comprometido maior com 

a causa em si, muito se fala no Brasil e muito se faz, mais com pouca competencia e 

tambem muitas vezes apenas com fins eleitoreiros. 

Desta forma queremos saber como e a contabilidade destas instituigoes, se 

tern profissionais gabaritados, a controladoria como pode ajuda-las, se existe gestao 

e planejamento, se existe metas, objetivos bern definidos e se sao realizadas 

reavaliagoes peri6dicas. 

Palavras Chaves: Terceiro Setor, Contabilidade, Legisla~ao, Controladoria, 

Gestao, Planejamento, Missao e Objetivos e Brasil. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente houve urn grande aumento nos estudos que abordam as 

entidades do Terceiro Setor, quem sao, quais suas utilidades, sao confiaveis, 

realmente trazem os resultados esperados, existem inumeros seminarios, palestras, 

organiza<;oes, grupos de estudo, publica<;oes onde o foco principal e estudar estas 

institui<;oes. 

Sabemos que o Governo nao e capaz de gerir sozinho por todas as 

demandas da sociedade, ou seja, educa<;ao, saude, lazer, seguran<;a, cultura, 

ambiente, portanto iniciou-se urn movimento mundial parc;I suprir esta deficiencia, dai 

surgiram as entidades do Terceiro Setor, as quais sao formadas por pessoas 

comuns, e tern o principia, por exemplo, de ajudar o proximo, melhorar sua cidade, 

melhorar o ambiente em que vivemos, etc. 

A caracteristica maior destas entidades e que sao institui<;oes que nao tern 

como objetivo principal o lucro, o que diferencia das entidades do Segundo Setor o 

privado, trabalham em sua maioria com trabalho voluntario, mas tern tambem 

empregados formais que servem para gerir os recursos recebidos por estas 

institui<;oes e administra-las e prestar suas devidas contas. 

Este trabalho vern colocar em discussao se estas institui<;oes sao realmente 

profissionais ou nao, por muitas vezes serem criadas com a finalidade de suprir uma 

deficiencia e atender a urn interesse comum, acabam por cometer faltas 

administrativas de forma culposa, ou seja, nao por rna inten<;ao, mas sim por nao 

possuirem em sua maioria pessoas capazes de realizar a gestao destas institui<;oes, 

por que a legisla<;ao e muito pesada com elas e existem inumeras de obriga<;oes 

acess6rias que devem ser mantidas junto aos 6rgaos fiscalizadores do governo e 

tambem aos seus financiadores, para que possam continuar funcionando, desta 

forma pretendo responder a minha pergunta: A falta de Gestao e Controle nas 

Entidades de Terceiro Setor sao os entraves para que estas institui<;oes acabem 

sendo fechadas e assim nao cumpram a fun<;ao a qual foram criadas. 

Hoje vemos que no Brasil muitas destas institui<;oes foram fechadas e 

encontram-se sobre investiga<;ao do Tribunal de Contas de seus Estados de origem 

e tambem pelo TCU - Tribunal de Contas da Uniao, pois em muitos casos houve 

improbidade administrativa, usaram o dinheiro que deveria ser destinado para 
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realiza9ao de servi9os de interesse social para bern proprio, o que acaba tambem 

por manchar urn pouco todas as demais institui96es que praticam urn trabalho serio 

dentro de nosso pals. 

A gestao dentro destas institui96es deve ser realizada da ~forma mais 

profissional posslvel, sempre trabalhando na busca da excelemcia dos resultados, 

apesar de nao ser institui96es que tern por objetivo auferir lucro, devem sim, 

procurar em suas a96es que isso ocorra, pois todos os recursos recebidos devem 

ser investidos na atividade para qual foram criadas, e cobrir suas despesas de 

manuten9ao e administrativa, mais uma vez que uma institui9ao possua urn corpo de 

profissionais capacitados, possua uma ferramenta de suporte, urn software que 

auxilie na administra9ao da institui9ao, o amplo conhecimento do entraves legais e 

de suas obriga96es acess6rias, evitara o pagamento desnecessario de multas e 

demais encargos previstos em lei, o que acaba muitas vezes acarretando o 

fechamento de muitas destas institui96es, no caso no nao fechamento como o 

recurso ja e escasso ira falta para cumprir com as obriga96es. Como podemos 

observar, o governo nao consegue gerir todos os problemas sociais, enfrentados 

pelo Brasil, sendo assim essas institui96es sao imprescindlveis para ajudar estas 

pessoas mais necessitadas e muitas vezes excluldas da sociedade ativa. 

Alem disso, este trabalho pretende demonstrar a sociedade como funcionam 

estas institui96es e como servem de alicerce para auxilio aos mais necessitados, e 

acabar de uma vez por todas com a visao que muitas pessoas tern sobre este tipo 

de organiza9ao, que segundo alguns, nao realizam doa96es pelas fraudes ja 

demonstradas por algumas institui96es que tiveram em seu corpo funcional diretores 

que nao agiam de acordo com a missao da organiza9ao. 

Sabendo que com o esclarecimento poderemos aumentar a arrecada9ao de 

recursos e consequentemente aumentar assim as pessoas atendidas nos diversos 

nlveis de nossa sociedade. 

0 primeiro capitulo sera colocado o Problema, a Hip6tese, os Objetivos, a 

Justificativa e a Metodologia utilizada. 

No segundo capitulo, o tema Terceiro Setor, o papel e importancia destas 

institui96es. No terceiro capitulo, serao apresentados os aspectos legais destas 

institui96es e obriga96es acess6rias, em seguida no quarto capitulo encontraremos 

informa96es sobre a contabilidade no Terceiro Setor. 
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No quinto capitulo colocaremos urn pouco de informac;oes sabre a 

controladoria, as suas fungoes e importancia, como auxiliam as entidades do 

Segundo Setor e como estas ferramentas podem ser aprimoradas e utilizadas 

tambem nas instituic;oes do Terceiro Setor. 

0 sexto capitulo vern com uma analise do questionario enviado para algumas 

entidades do Terceiro Setor da Cidade de Curitiba, no intuito de saber qual e a forma 

de gestao e controle por elas utilizadas atualmente. 

No setimo capitulo sera apresentada a Conclusao e as Considerac;oes Finais 

do respective trabalho. 



2 PROBLEMATICA, HIPOTESE, OBJETIVOS, JUSTIFICARTIVA E 
METODOLOGIA. 

2.1 PROBLEMATICA 
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A Falta de Gestao e Controle nas Entidades de Terceiro Setor sao os 

entraves para que estas institui96es acabem sendo fechadas e assim nao cumpram 

a fun9ao a qual foram criadas? 

As entidades do Terceiro Setor estao muito expostas a fiscalizayao de 

6rgaos de controle, par estarem executando servi9os, que par obriga9ao deveriam 

ser prestados pelo estado. Desta forma, muitas destas organiza96es, pela falta de 

urn sistema de gestao e controle adequado, acabam sendo penalizadas par 

cometerem faltas que em muitas vezes nao sao de ordem dolosa, e sim culposa, 

acabam fazendo alguma atividade que nao estavam previstas nas fun96es afins da 

organiza9ao, e tambem o recurso recebido nao permitia tal utilizayao. 

Apesar de encontramos muitas publica96es sabre o assunto "Terceiro Setor", 

ainda sao pequenas as publica96es que dizem respeito a gestao e controle destas 

entidades, par isso este trabalho torna-se de uma importancia gigantesca para 

tentar, se nao sqlucionar os problemas enfrentados par etas, pelo menos amenizar 

as suas consequencias e quem sabe servir de suporte para pesquisas futuras. 

Sao muitas as entidades deste setor que fecharam suas portas pela falta de 

gestao e controle, deixando assim a beira do acaso muitas pessoas que dependiam 

das atividades assistenciais par etas prestadas, devido a inumeras dividas tanto para 

a iniciativa privada, quanta para o estado. 

2.2 HIPOTESE 

Os controles utilizados e a gestao em conjunto com uma equipe de 

profissionais qualificados sao as ferramentas mais importantes para que as 

institui96es do Terceiro Setor possam sobreviver e aumentar a sua eficiencia e 

eficc:kia na aplicayao dos recursos recolhidos. 



2.3 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar qual a influencia da falta de Gestao e Controle nas Entidades 

de Terceiro Setor na Cidade de Curitiba e Regiao Metropolitana. 

2.4 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Analisar o Hist6rico da Controladoria; 

Analisar a Gestao e Controle nas Entidades de Terceiro Setor; 

Avaliar o impacto da Legislac;ao, fiscalizac;ao e obrigac;oes acess6rias para 

estas Entidades; 
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Verificar se estas entidades utilizam-se ou nao de um instrumento de gestao 

e controle atualmente, inclusive, se tern a disposic;ao uma ferramenta (banco de 

dados) que permita e facilite estes controles e tambem os controles dos 6rgaos 

fiscalizadores e suas respectivas obrigac;oes acess6rias; 

2.5 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho vern na tentava de auxiliar as entidades do Terceiro Setor, na 

area de gestao e controle, tenho um interesse especial por esta area assistencialista 

desde de muito pequeno, por isso, estou empenhando toda a minha forc;a na busca 

de soluc;oes que coloquem estas organizac;oes como grandes empresas de 

excelemcia e de confianc;a, que possam ter suas marcas registradas, com uma 

gestao baseada em resultados, um controle constantemente revisado e um 

planejamento bern equilibrado. 

Sabemos que nao podemos deixar tudo para o governo, que sozinho nao tera 

recursos suficientes para atender a todos, e neste momento que aparecem as 

entidades do Terceiro Setor, que juntamente com recursos do governo e da iniciativa 

privada, transformam o nosso pais. 

E ainda mais pretendo me especializar nesta area de atuac;ao junto a 

entidades do Terceiro Setor, bern como num futuro proximo defender uma tese em 

mestrado sobre o assunto. Uma frase que posso colocar como justificativa para o 

tema e a citada pelo Presidente Americano Jonh Kennedy "Nao pergunteis o que 

vosso pais pode fazer por v6s; e sim, o que podeis fazer por ele". 
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2.6 METODOLOGIA 

0 referido trabalho sera realizado atraves de Pesquisa Te6rica, consultas em 

livros, revistas, jornais, artigos e Internet, sabre assuntos relacionados ao tema 

escolhido. 

Tambem sera realizada uma Pesquisa Social atraves de questionario que 

sera enviado as instituigoes do Terceiro Setor da Cidade de Curitiba via e-mail. 
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3 0 PAPEL E A IMPORT.ANCIA DAS INSTITUICOES DO TERCEIRO SETOR. 

3.1 0 PAPEL DAS INSTITUI<;OES DO TERCEIRO SETOR 

Antes de comec;ar a falar sobre o assunto Terceiro Setor, devemos definir o 

que vern a ser cada setor da sociedade: 

• 0 Primeiro Setor e representado pelo Estado (Administrac;ao 

Publica); 

• 0 Segundo Setor e representado pelo Mercado (A lniciativa Privada) 

e 

• 0 Terceiro Setor vern sendo representada pelas Entidades de 

Interesse Social ou ONGS (Organizac;oes Nao Governamentais). 

0 Terceiro Setor e urn mobilizador de urn grande volume de recursos 

humanos e materiais, e tambem impulsionador de iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento social e ocupa posic;ao intermediaria entre o primeiro e segundo 

setor, e geralmente composto de organizac;oes de natureza privada (sem fins 

lucrativos, pois, logicamente, as de natureza privada com objetivo de Iueras estao no 

Segundo Setor). 

Segundo Jose Eduardo Sabo Paes 1, o Terceiro Setor e: 

0 conjunto de organismos, organizac;oes ou instituic;oes sem fins lucrativos 
dotados de autonomia e administrac;ao propria que apresentam como 
func;ao e objetivo principal atuar voluntariamente junto a sociedade civil 
visando ao seu aperfeigoamento. 

Para (FALCAO, 1999, p.56)2 citado por Alessandra Moreira da Silva o 

terceiro setor tern importancia na diminuic;ao das injustic;as sociais e na produc;ao de 

uma sociedade mais justa e democratica. 

Po rem (HUDSON, 1999, p.01) afirma que, "a filosofia que permeia quase 

todos os aspectos do terceiro setor e o desejo humano de ajudar outras pessoas 

sem a exigencia de beneffcios pessoais". 

1 Paes, Jose Eduardo Sabo, Funda96es e entidades de interesse social: aspectos juridicos, administrativos, 
contabeis e tributarios, 4a Edi9ao. 
2 Silva, Alessandra Moreira da e Sardinha, Renata Alves Pereira, Gestao nas Organiza96es do Terceiro Setor, 
Cuiaba, 2003. 
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Outra defini<;ao para o conjunto do Terceiro Setor e apresentada por 

(SZAZI, 2000, p.12) com as seguintes caracteristica: 

Estruturadas: possuem certo nivel de formaliza<;ao de regras e 

procedimentos, ou algum grau de organiza<;ao permanente. Sao, portanto, excluidas 

as organiza<;oes sociais que nao apresentem uma estrutura interna formal. 

Privadas: estas organiza<;oes nao tern nenhuma rela<;ao institucional com 

governos, embora possam dele receber recursos. 

Nao distribuidoras de Iueras: nenhum Iuera gerado pode ser distribuido entre 

seus proprietaries ou dirigentes. Portanto, o que distingue essas organiza<;oes nao e 

0 fato de nao possuirem "fins lucrativos", e sim, 0 destine que e dado a estes quando 

existem. Eles devem ser dirigidos a realiza<;ao da missao da institui<;ao. 

Autonomas: possuem os meios para controlar sua propria ~gestao, nao 

sendo controladas por entidades externas. 

Voluntarias: envolvem urn grau significative de participa<;ao voluntaria 

(trabalho nao remunerado). A participa<;ao de voluntaries pode variar entre 

organiza<;oes e de acordo com a natureza da atividade por ela desenvolvida. 

A organiza<;ao do Terceiro Setor nao deve esquecer que apesar de ser uma 

organiza<;ao muitas vezes sem fins lucrativos, devera sempre manter uma 

administra<;ao direta e rigida na busca continua de obten<;ao de resultados. 

Com isso pode ser observado que o que liga todas as institui<;oes do 

Terceiro Setor sao sua finalidade que e geralmente de auxilio a sociedade, ou seja, 

de representar uma valvula de escape para estas pessoas que estao a margem da 

sociedade, e fora dos programas de assistencia governamental e tambem outras 

atividades como ajuda ao meio ambiente, etc. 

Segundo (TENORIO, 2000, p.18) para que uma organiza<;ao tenha exito, 

nao basta definir aonde se pretende chegar. E fundamental organizar o trabalho a 

ser realizado, estabelecendo atribui<;oes e responsabilidades, distribuindo recursos e 

definindo formas de trabalho, de modo a garantir que os objetivos sejam atingidos. 

Se o planejamento define o que fazer, e a fun<;ao organiza<;ao estabelece 

que faz o que, com que recursos e de que forma, falta ainda urn elemento 

importante para garantir que o trabalho previsto seja executado: a dire<;ao. Ao 

exercer a fun<;ao dire<;ao, o gerente toma decisoes, orienta e estimula as pessoas a 

realizarem o trabalho necessaria para atingir os objetivos organizacionais. 
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Esta func;ao permite avaliar os resultados, comparando-os com o que fora 

inicialmente planejado. Por meio da func;ao controle, a organizac;ao pode rever seus 

rumos, caso constante que os objetivos trac;ados nao estao sendo atingidos, e iniciar 

uma nova etapa de planejamento. 

Concluindo pode-se afirmar que as func;oes gerenciais estabelecem ciclos 

continuos que tern inicios com o planejamento e terminam com o controle, o qual por 

sua vez, subsidia uma nova etapa de planejamento. 

Para essas instituic;oes e de extrema importancia saber qual sera o rumo a 

seguir, e quanta tempo pretende se chegar Ia, e quais os fatores ou ferramentas que 

serao utilizados para alcanc;ar estes objetivos, o gestor devera ser pulso firme e 

conhecer muito bern a missao e visao da instituic;ao para realizar o planejamento de 

forma correta e controlar sempre para verificar se os resultados estao sendo 

atingidos ou nao e caso negativo tomar novas iniciativas e comec;ar o processo 

novamente. 

Segundo Ribas, FranciKelly Fabiane3
, as organizac;oes vao/niuito alem do 

estere6tipo comum das instituic;oes de caridade, os beneficios que as organizac;oes 

do Terceiro Setor fornecem tornam-se indispensaveis para a sociedade. 

Representam urn movimento crescente, organizado e independente, o qual mobiliza 

a participac;ao voluntaria da sociedade. Todavia, sua emergencia e de tal relevancia 

que implica em mudanc;as gerais no modo de agir e pensar. 

3.2 AS CARACTERISTICAS DAS INSTITUICOES DO TERCEIRO SETOR 

Para Drucker (1993, p.150) as instituic;oes sem fins lucrativos ha vinte anos 

atras tendiam a acreditar que nao precisavam gerenciar, porque elas nao tinham 

Iueras. Desde entao, urn numero cada vez maior aprendeu que e1as tern que 

gerenciar especialmente bern, principalmente por que carecem da disciplina de 

Iueras. Mas as instituic;oes bern sucedidas consideram isso como urn fator natural. 

Podemos enumerar as principais caracteristicas que identificam uma 

instituic;ao como integrante do Terceiro Setor: 

• Nao lucrativa; 

• Nao governamental; 

3 Ribas, Francikelly Fabiane, Gestao no Terceiro Setor Urn Estudo de Lideran9a, 2006, Curitiba · 
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• Organizada; 

• lndependente; 

• Promove interesses coletivos; 

• Possuiu capacidade de articulagao 

• Produz bens e servigos publicos; 

As associagoes civis, as organizagoes nao governamentais, as entidades 

assistenciais e as instituigoes como fundagoes, empresas e institutes, criadas a 

partir das empresas privadas, que compoem o seguimento conhecido como 

filantropia empresarial, representam as principais formas de organizagoes do 

Terceiro Setor. (FERNANDES, 1994). 

Em se tratando das Organizagoes da Sociedade Civil, por exemplo, ressalta 

Fernandes (1994, p.63), sao instituigoes propriamente privadas, mas sem fins 

lucrativos. Lucros eventuais deverao ser reinvestidos nas atividades-fim, nao 

cabendo a sua distribuigao, enquanto tais, entre os membros da organizagao. E 

afirma que para que esse principia seja resguardado, os responsaveis legais nao 

podem sequer receber qualquer tipo de remuneragao. Fernandes alerta ainda que 

se uma Organizagao da Sociedade Civil desaparecer, seus bens deverao ser 

transferidos para uma outra organizagao do mesmo genero. 

Na verdade, todas as instituigoes do Terceiro Setor devem ser analisadas e 

administradas como verdadeiras empresas, pois possuem servigos e produtos, 

cliente e publico-alvo. 

A grande sacada para essas instituigoes e comegar a trabalhar e focar em 

resultados e objetivos e conquistar seus clientes atraves da adogao de metodos e 

metas a serem cumpridas como uma empresa comum do Segundo Setor. 

CHIAVENATO, 1999, p.84, define: 

As organiza9oes constituem a forma dominante de instituh;ao em nossa 
sociedade: sao a manifesta9ao de uma sociedade altamente especializada 
e interdependente, que se caracteriza por um crescente padrao de vida. As 
organizac;oes permeiam todos os aspectos da vida moderna e envolvem a 
ten9ao, tempo e energia de numerosas pessoas. 

Caridade para Sao Paulo foi quem mais insistiu na superioridade da 

caridade, em relagao as outras virtudes cristas, quais sejam a fe e a esperanga. "A 

caridade tudo suporta, em tudo em fe, tudo sustenta... Agora existem a fe, a 



13 

esperanc;a e a caridade, essas tres coisas; mas a caridade e a maior de todas" 

(Cor.,l, 13,7,13). Para Sao Paulo, a caridade, e substancialmente, o vinculo que 

mantem ligados os membros da comunidade crista e faz dessa comunidade o 

proprio "Corpo de Cristo". 

Hudson, 1999, p.1 enfatiza que "a caridade comec;a em casa". 

Filantropia, segundo (LEITE, 1998, p.29), 

Etimologicamente filantropia, termo de origem grega, significa amor ao 
homem, ao ser humano, especialmente no sentido de solidariedade, de 
pratica do bern. 0 conceito de filantropia e ample>, complexo, voltado em 
geral, para ac;oes de maior porte e por vezes de efeitos menos objetivos e 
menos diretos, destinados inclusive a pessoas que desfrutam de 
satisfat6rias condigoes de vida. 

A Filantropia, conforme (HUDSON, 1999, p.02), teve inicio no mundo 

islamico com a montagem de hospitais e a criac;ao de "fundos de miseraveis" para 

os indigentes que se encontravam hospitalizados, que recebiam "cinco pec;as de 

ouro" assim que recebesse alta. 

As entidades do Terceiro Setor tiveram a primeira grande divisao no aspecto 

jurfdico foram assim dividas em Associac;oes e Fundac;oes, conforme se-gue. 

Pedro Nunes diz que "associac;ao trata-se de" sociedade civil ", formada 

com ou sem capital, e por pessoas que conjugam bens, conhecimentos ou 

atividades com urn fim comum nao especulativo determinado em contrato ou 

estatuto". 

Por outro lado conceitua Fundac;ao como: 

Sendo uma instituigao autonoma, criada por liberalidade privada ou pelo 
Estado, por meio de escritura publica ou testamento, com personalidade 
jurfdica, patrimonio proprio especificado e fim altrufstico, beneficente ou de 
necessidade, interesse ou utilidade publica ou social, administrada segundo 
determinagoes de seu fundador. 
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De acordo com (RAFAEL, 1999. p.52) 

TIP OS 

NATUREZA 

Origem ou forma de 

cria9ao 

Aquisi9ao de 

Personalidade Juridica 

Finalidade ou fins 

Patrimonio 

FUNDA<;AO ASSOCIA<;AO 

Complexo de bens Pessoa jurfdica de fim 

destinados a fins sociais privado voltado a realizac;ao 

determinados de finalidades culturais, 

sociais, recreativas, etc. 

Manifestac;ao de vontade do 

instituidor, por meio de 

escritura publica (ou 

testamento) designado: 

• Bens que 

servirao a 
futura 

entidade; e 

• Quem ira 

organizala 

• Labratura de 

escritura de instituic;ao; 

• Elaborac;ao de 

estatuto pelos instituidores; 

• Aprovac;ao do 

estatuto pelo Ministerio 

Publico; 

• Registro do estatuto 

e respectivas atas em 

cart6rio. 

At a de aprovac;ao dos 

estatutos, e eleic;ao de 

dirigentes. 

Registro do estatuto em 

cart6rio 

E permanents, pois, uma Passive! de alterac;ao por 

vez definida pelo instituidor, manifestac;ao dos s6cios. 

nao poder ser alterada pelos 

administradores. 

Essencial para a constituic;ao Nao requer patr:imonio previo 

da Fundac;ao, deve ser para sua criac;ao. 

suficiente e compatfvel com 

as finalidades da entidade. 
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Segundo o GIFE - Grupo de Institute, Fundac;oes e Empresas (2001), "as 

praticas de desenvolvimento social sao de natureza distinta e nao devem ser 

confundidas nem usadas com ferramentas de comercializac;ao de bens tangfveis e 

intangfveis (fins lucrativos) por parte da empresa mantenedora". 

A eficiencia corporativa e o investimento social nao devem ser inimigos 

mortais. Devem sim, serem estruturados apropriadamente e gerenciados de forma 

com que possam trazer retornos consideraveis para a empresa e ainda serem 

considerados como diferenciais. 

Segundo a Associac;ao Brasileira de Organizac;oes nao Governamentais -

ABONG4
: 

"A expressao" Terceiro Setor "tem sido constantemente utilizada para 

referir-se as organizac;:oes da sociedade civil sem fins lucrativos de uma 

forma geral, abrigando segmentos com identidades diversas, como 

entidades filantr6picas, institutes empresariais e as ONGS. A ideia de um 

setor social, ao lado do Estado e de um setor empresarial, comec;:ou a ser 

utilizada no Brasil M poucos anos. Contudo, sabe-se que, na realidade, a 

sociedade civil organizada no Brasil e extremamente diversa, plural e 

heterogenea, construfda ao Iongo de seculos e marcada, por processes 

brutais de exclusao, concentrac;:ao de renda e violac;:ao de direitos. A forma 

como o debate sobre o terceiro setor vem acontecendo no Brasil traz, em 

si, uma critica indireta ao papel do Estado na reduc;:ao da pobreza e na 

promoc;:ao do desenvolvimento, objetivos estes que seriam realizados de 

forma mais eficiente pela iniciativa privada". 

0 unico levantamento realizado em nfvel nacional com relac;ao as entidades 

foi realizado pelo IBGE em parceria com o IPEA, Gife e a Abong: As Fundac;oes 

Privadas e Associac;oes Sem Fins Lucrativos no Brasil em 2002 representaram 

275.895 organizac;oes, que empregam um numero de 1.541.290 empregados 

assalariados. 

No site http;//www.mapa.org.b5r, que e um site que foi criado, para que as 

organizac;oes do Terceiro Setor fossem cadastradas e utilizam-se desta ferramenta 

para troca de experiencias dentre outras atividades, nele estao cadastradas 4.589 

unidades que representam 3.301 organizac;oes cadastradas. Destas 415 sao 

4 ABONG- Associavao Brasileira de Organizavoes Nao Governamentais, acessado em 22/04/2008 
http://www.abong.org.br/. 
5 MAPA DO TERCEIRO SETOR, acessado em 15/04/2008 http://www.mapa.org.br 
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encontradas em nosso Estado, onde a sua maioria atual na Zona Urbana, sendo a 

personalidade juridica mais habitual como Fundagao de Direito Privado, estas 

organizagoes tern como principais fontes de recursos a arrecadagao propria de 

recursos seguidos de perto pelos recursos de instituigoes privadas e por ultimo 

recursos oriundos de repasse do Setor Publico. 

A fonte de recurso mais utilizada pelas organizagoes pesquisas em 43% sao 

referentes a doagoes de Pessoas Fisicas e Juridicas, na sequencia encontramos os 

associados e a realizagao de Eventos e por fim a venda de produtos e servigos de 

realizagao de campanhas. 

Ja com relagao aos montantes administrados por estas organizagoes temos 

os seguintes numeros: 24% delas movimentam ate R$ 5.000,00, 29% acima de R$ 

5.000,00 ate R$ 100.000,00, 23% de R$ 100.000,00 ate R$ 1.000.000,00 e o 

restante 24% acima de R$ 1.000.000,00. 

Estes numeros desta pesquisa realizada pela organizagao Mapa do Terceiro 

Setor e tambem a pesquisa realizada pelo IBGE, somente mostra como e de 

extrema importancia para estas instituigoes estudos que possam fornecer 

ferramentas para a gestao, o controle e o planejamento delas, por que uma falta de 

gestao pode deixar sem emprego diretamente quase 1 ,5 mil hoes de pessoas, fora 

os empregos indiretos que sao gerados e tambem a consequencia para sociedade e 

tambem social, pelo desamparo das pessoas assistidas. 

Com efeito, a Lei no 10.825, de 22 de dezembro de 2003, estabelece como 

pessoa juridica de direito privado as organizagoes religiosas, que anteriormente se 

enquadravam na figura de Associagoes. A partir desses criterios, foram 

considerados as entidades sem fins lucrativos enquadradas nas seguintes categoria 

da Tabela de Natureza Juridica: 

• Organizagao Social; 

• Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP); 

• Outras Fundagoes Mantidas com Recursos Privados; 

• Filial, no Brasil, de Fundagao ou Associagoes Estrangeiras; 

• Outras Formas de Associagao. 
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Com a relac;ao a pesquisa efetuada, foi evidenciado que as organizac;oes do 

Terceiro Setor das regioes Sui e Sudeste sao mais antigas que as das regioes Norte 

e Nordeste. 

Estas pesquisas demonstram como estao aumentando os investimentos no 

Terceiro Setor, ou seja, como a populac;ao esta se conscientizando da importancia 

da cidadania e como o principal produto realizado por estas empresas e o ser 

humano, ou a mudanc;a deste, a sociedade esta verificando que isto trara apenas 

pontos positives. 

Segundo pesquisador citado por Ribas, Francikelly Fabiane6
, da 

Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, o Terceiros Setor e a oitava forc;a 

economica mundial, movimentando, 1,1 trilhao de do lares por a no, gerando 

aproximadamente 1 0,4 mil hoes de empregos. 

Ao realizar uma pesquisa junto a Secretaria do Trabalho, Emprego e 

Promoc;ao Social do Estado do Parana7
, foi verificado que existem em Curitiba 

cadastradas como Organizac;oes do Terceiro Setor ou Entidades Sociais o seguinte: 

Estatisticas de Entidades Sociais do Municipio de CURITIBA 

Total do Estado PR 

I ~antenedora · H · · Executora ... i !Mant~ll~~o~~!Executora i l ... ·~Total Ger~l ....... .. ~--
~----- 1.159 : [ 2.166 . . . -~-~"' c ___ .--..J~~~!.--·-- ,,---· . 4.492 

Esta pesquisa apresenta urn total de 564 Organizac;oes do Terceiro Setor 

registradas no SETP, dentre estes instituic;oes sera retirada urn a amostra no intuito 

de tentar identificar quais sao os principais obstaculos enfrentados por eles para a 

realizac;ao de suas tarefas e continuidade de seus servic;os. 

6 idem pag. 11 
7 Secretaria de Trabalho e Emprego e Promo9ao Social do Estado do Parana, acessado em 15/04/2008 
http://www.sine.pr.gov.br/ies/INDEX_BODY_INICIAL.HTM 
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3.3 A IMPORTANCIA DAS INSTITUI<;OES DO TERCEIRO SETOR 

Peter Drucker (1993), destaca a importancia do Terceiro Setor para a 

formagao pessoal dos indivfduos em relagao a conscientizagao para a ajuda ao 

proximo e para o aumento do bem-estar da populagao. 

Segundo Ribas, alem disso, muitas mudangas estao ocorrendo no horizonte 

das organizagoes sociais. lsso tern gerado enormes tensoes em outros setores. 

Uma carga mais pesada esta sendo langada sobre organizagoes do Terceiro Setor, 

para diminuir a pobreza, oferecer treinamento profissional e suprir as necessidades 

basicas como alimentos, abrigo e assistencias medicas aos necessitados. 

Para que as organizagoes sem fins lucrativos possam se tornar mais 

eficientes Salomon (1993) afirma: 

"Par mais que se vangloriem de sua flexibilidade, as organiza«;oes nao
lucrativas continuam a ser organiza«;oes. A medida que crescem em escala 
e complexidade, ficam vulneraveis a todas as limita«;oes que afligem outras 
institui«;oes burocraticas: indiferen«;a, cria«;ao de obstaculos, rotiniza«;ao e 
falta de coordena«;ao". 

A medida que estas organizagoes vao crescendo, cresce tambem a 

necessidade de uma pessoa para realizar o controle e o planejamento das 

atividades a fim para que nao ocasione a falta de controle e que acabe por estagnar 

o crescimento da organizagao. 

Leilah Landim (1993) colocou em evidencia a importancia do Estado 

centralizador e forte religiosidade sobre a realidade do Terceiro Setor t:la sociedade 

brasileira. 

Segundo Lielah Landim: 

" ... e diffcil aplicar mecanicamente os modelos que vem sendo pensados 
para o Terceiro Setor quanta as sociedades democraticas que 
completaram com sucesso a trajet6ria do desenvolvimento e da 
modernidade. Onde colocar um pars como o Brasil na especie de 
continuum que se vem estabelecendo entre os "modelos" holandes e 
escandinavo, quanta a conforma«;ao deste setor?" (1993, p.41). 

Para autora, o fato de existirem nos pafses da America Latina, sistemas, 

como "sociedade do favor" e "jeitinho", dificulta a formagao de instituigoes horizontais 

modernas caracteristicas do Terceiro Setor. Ja para os Estados Unidos, seria mais 

facil devido ao fato de eles nao possuirem esses mecanismos. 
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0 autor brasileiro, Rubem Cesar Fernandes, o Terceiro Setor deve buscar 

"interac;oes positivas" com o Estado e, para isso, deve buscar a independemcia em 

relac;ao ao Estado quanta a financiamento de suas atividades. Alem disso, para ele, 

na America Latina o conceito de Terceiro Setor esta muito ligado a uma dupla 

negac;ao: nao-lucrativo e nao-governamental. 



20 

4 INSTITUICOES DO TERCEIRO SETOR ASPECTOS LEGAlS E OBRIGACOES 
ACESSORIAS 

4.1 ASPECTOS LEGAlS. 

Falando um pouco de Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCJP'S, com 

a necessidade de valorizagao das entidades que buscam fins publicos, e 

representam segmentos da sociedade civil e nao somente pequeno grupo, surgiu, 

um Projeto de Lei no 4.690/98, de 28/07/98, que mais tarde deu origem a Lei 9.790, 

de 23/03/99, que dispoe sobre a qualificagao destas entidades, esta lei transforma 

tais entidades em parceiras dos 6rgaos governamentais, aptas a realizarem Termos 

de Parceria, prestando contas com grande transparencia e publicidade, mantendo a 

agilidade e efetividade caracteristicas do Terceiro Setor. 

Diferente dos titulos de Utilidade Publica, a qualificagao como OSCJP e um 

direito da pessoa juridica, desde que a mesma cumpra os rigorosos requisitos do 

Ministerio da Justiga, e esteja apta a dar publicidade a sua movimentagao financeira. 

Outro grande passo para a melhoria das condigoes de atuagao do Terceiro 

Setor no pais foi a instituigao da Lei sobre Servigo Voluntario No 9.608, de 

10/02/1998, que possibilita a entidade sem fins lucrativos trabalhar com voluntarios, 

atraves de um Termo de Adesao especifico, sem correr riscos inerentes a Jegislagao 

trabalhista. Apesar destes avangos o Terceiro Setor ainda carece de uma lei de 

incentivos fiscais mais clara e objetiva. 

As principais leis que tratam das entidades do Terceiro Setor sao as 

seguintes: 

• Lei Organica de Assistencia Social - Lei no 8. 7 42 

• A Constituigao Federal 

• A Lei de Responsabilidade Fisical 

• Lei sobre o apoio as pessoas portadoras de deficencia 

• Lei sobre o Servigo Vonluntario- Lei no 9.608 

• Lei sobre as OSCIP'S 

Como sao inumeras as Leis, normas que regem as Organizagoes do 

Terceiro Setor estas organizagoes devem ter em seu quadro um gestor competente 

e capaz de organizar, controlar e planejar as atividades desenvolvidas, de modo a 
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nao correr o risco de sofrer com san9oes ou faltas que serao cobradas pela rna 

administra9ao. 

4.2 OBRIGAQOES ACESSORIAS 

As Organiza9oes do Terceiro Setor devido ao fato de receberem recursos 

para realizar atividades que por lei deveriam ser desenvolvidas pelo Estado, estao 

constantemente sabre a vista dos Tribunais de Contas de seus Estados de Origem e 

tambem dependendo dos recursos recebidos ate do Tribunal de Contas da Uniao 

desta forma, alem destes tern tambem a vista fina da sociedade que fica de olho 

para saber se suas doa9oes estao sendo aplicadas realmente, uma das principais 

obriga9oes acess6rias destas organiza9oes alem das obriga9oes acess6rias 

normais de apresenta9ao de declara9oes, sao as presta9oes de contas de suas 

atividades, de onde foram utilizados os recursos recebidos, muitas vezes sujeitos a 

penas de multa, ,juros, devolu9ao dos valores recebidos com corre9ao monetaria e 

em alguns caso se comprovado a rna administra9ao no intuito de lesar a sociedade 

ou o Estado ate prisao, por isso demonstramos urn exemplo com rela9ao a 

presta9ao de contas no caso da OSCIP's. 

A legisla9ao que institui e regulamenta as OSCIPs e urn exemplo da 

necessidade da . transpan3ncia e eficiencia para que o Estado repasse recursos. 

Markovitch (1997, p.121) destaca, Por desempenhar fun9ao de interesse publico, 

espera-se que a organiza9ao do Terceiro Setor cultive a transparencia quanta ao 

seu portif61io e, tambem, quanta aos resultados obtidos e os recursos alocados. 0 

diagn6stico ex-ante e a avalia9ao ex-post constituem instrumentos determinantes 

para o exito e o apoio a ser obtido em iniciativas futuras. Nesse sentido, a 

prepara9ao de relat6rios de avalia9ao, e a sua dissemina9ao constituem importantes 

instrumentos de comunicayao com a sociedade. (MARKOVITCH, 1997, .P. 121) 

As presta9oes de contas podem ser divididas em obrigat6rias e nao 

obrigat6rias e em financeiras e nao financeiras. 

0 Estado, por conceder isen9ao de impastos as Entidades do Terceiro Setor, 

desde que preenchidos alguns pre-requisites exigidos pela legisla9ao, e o principal 

requerente de presta9oes de contas e, dentre as mais comuns, pode-se citar a 

declara9ao de impasto de renda das pessoas juridicas, destinada ao Departamento 

da Receita Federal e, no caso especifico das OSCIPs, o Relat6rio Anual 
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Circunstanciado . de Atividades do Ministerio da Justic;a. Este relat6rio alem das 

demonstrac;oes contabeis obrigat6rias abrange tambem informac;oes nao 

financeiras. 

As demonstrac;oes nao obrigat6rias podem constituir uma ferramenta da 

evidenciac;ao da transparencia da gestao da entidade. 0 envio de prestac;ao de 

contas aos que contribuem, ou podem contribuir com recursos para a entidade, pode 

constituir uma das estrategias de captac;ao de novas recursos ou a manutenc;ao dos 

recursos ja existentes. Outro aspecto a ser co,siderado, relativo as prestac;oes de 

contas eo fato de que as entidades do Terceiro Setor possuem uma func;ao social, 

ou seja, relacionada a sociedade, este aspecto constitui-se urn fator relevante para 

que a sociedade receba urn feedback das ac;oes tomadas por este Setor da 

economia. 

A prestac;ao de contas pode ser de carater financeiro ou nao, ou ainda 

englobar estes dois componentes. 0 interesse da sociedade na prestac;ao de contas 

dos recursos investidos em determinada entidade e uma das ferramentas para a 

transparencia da entidade. Entretanto a prestac;ao de contas nao financeira pode 

evidenciar, principalmente, a eficiencia com que estes recursos foram gastos nos 

objetivos a que se propos a entidade. 

Para empresas do setor privado os resultados financeiros representam a 

responsabilidade perante os proprietaries, acionistas. Para uma organizac;ao do 

Terceiro Setor, no entanto, resultados financeiros nao indicam se a entidade esta ou 

nao cumprindo sua missao. ldentificar e mensurar os beneficios para a sociedade da 

atuac;ao da organizac;ao, e o balanceamento entre os recursos financeiros aplicados, 

representa o verdadeiro desafio na criac;ao de informac;oes. Para exemplificar, 

dependendo da area de atuac;ao da organizac;ao, como beneficios para a sociedade 

poderiam citar: reduc;ao do numero de desabrigados, da concentrac;ao dos poluentes 

na agua, de indices de criminalidade, da mortalidade infantil, etc. 
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5 A CONTABILIDADE NAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

5.1 A CONTITLJI<;AO E FUNCIONAMENTO DE ORGANIZA<;OES DO TERCEIRO 
SET OR 

As Organizagoes do Terceiro Setor, que sao pessoas juridicas de direito 

privado, podem ser constituidas como Associagoes ou como Fundagoes, conforme 

reza o art. 44 do C6digo Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 1 0/01/2002), alterado pela 

Lei no 1 0.825, de 22/12/2003. 

Abaixo sera apresentada a normativa basica para criagao e funcionamento 

de uma Associagao e uma Fundagao como informado par Araujo, Osorio Cavalcante 

em seu Livro "Contabilidade para Organizagoes do Terceiro Setor"8
: 

1 . Associagao 

1.1 Cria~ao 

Art. 53. Constituem-se as associagoes pela uniao de pessoas que se 

organizem para fins nao economicos". 

Paragrafo unico. Nao ha, entre os associados, direitos e obrigagoes 

redprocos. 

1.2 Conteudo do Estatuto 

"Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associagoes contera": 

I - a denominagao, os fins e a sede associagao; 

II - os requisitos para a admissao, demissao e exclusao de associados; 

Ill - os direitos e deveres dos associados; 

IV- as fontes de recursos para sua manutengao; 

V - o modo de constituigao e funcionamento dos 6rgaos deliberativos e 

administrativos; 

VI - as condigoes para a alteragao das disposigoes estatutarias e para 

a dissolugao. 

8 Araujo, Osorio Cavalcante, Contabilidade para Organizayoes do Terceiro Setor, 
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1.3 Direitos e Deveres do associado 

"Art. 55.. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto podera 

instituir categorias com vantagens especiais". 

Art. 56. A qualidade de associado e intransmissfvel, se o estatuto nao 

dispuser o contrario. 

Paragrafo unico. Se o associado for titular de quota ou fra9ao ideal do 

patrimonio da associa9ao, a transferencia daquela nao importara, de per si, na 

atribui9ao da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposi9ao 

diversa do estatuto. 

Art. 57. A exclusao do associado s6 e admissfvel havendo justa causa, 

obedecido ao disposto no estatuto; sendo este omisso, podera tambem ocorrer se 

for reconhecida a existencia de motives graves, em delibera9ao fundamentada, pela 

maioria absoluta dos presentes a assembleia geral especialmente convocada para 

esse fim. 

Paragrafo unico. Da decisao do 6rgao que, de conformidade com o 

estatuto, decretar a exclusao, cabera sempre recurso a assembleia geral. 

Art. 58. Nenhum associado podera ser impedido de exercer direito ou 

fun9ao que lhe tenha sido legitimamente conferido, a nao ser nos casos e pela forma 

previstos na lei o.u no estatuto. 

1.4Competencias da Assembh~ia geral 

Art. 59. Compete privativamente a assembleia geral: 

I - eleger os administradores; 

II - destituir os administradores; 

Ill- aprovar as contas; 

IV- alterar o estatuto. 

Paragrafo unico. Para as deliberayoes a que se referem OS incises II e IV e 

exigido o voto concorde de dois ter9os dos presentes a assembleia especialmente 

convocada para esse fim, nao podendo ela deliberar, em primeira convoca9ao, sem 

a maioria absoluta dos associados, ou com menos de urn ter9o nas convoca96es 

seguintes. 
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Art. 60. A convocac;ao da assembleia geral far-se-a na forma do estatuto, 

garantido a urn quinto dos associados o direito de promove-la. 

1.5 Do patrimonio na dissolu~ao 

Art. 61. Dissolvida a associac;ao, o remanescente do seu patrimonio liquido, 

depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frac;oes ideais referidas no 

paragrafo unico do art. 56, sera destinado a entidade de fins nao economicos 

designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberac;ao dos associados, as 

instituic;oes municipais, estaduais ou federais, de fins identicos ou semelhantes. 

$ 1 o Por clausula do estatuto ou, no seu silencio, por deliberac;ao dos 

associados, podem estes, antes da destinac;ao do remanescente referida neste 

artigo, receber em restituic;ao, atualizado o respectivo valor, as contribuic;oes que 

tiverem prestado ao patrimonio da associac;ao. 

$ 2° Nao existindo no Municipio, no Estado, no Distrito Federal ou no 

Territ6rio, em que a associac;ao tiver sede, instituic;ao nas condic;oes indicadas neste 

artigo, o que remanescer do seu patrimonio se devolvera a Fazenda do Estado, do 

Distrito Federal ou da Uniao. 

Convem que se saliente o erro conceitual contido no art. 53, quando diz 

que, para constituir associac;oes, as pessoas se unem com o intuito de executas 

atividades de fins nao economicos. Sabe-se, contudo, que, sempre que 

organizac;oes fazem uso de recursos escasso para o atingimento de qualquer 

objetivo, seus fins sao economicos. 

Pode-se entender que o legislador quis dar a expressao fins nao 

economicos finalidade de nao-distribuic;ao de lucros ou parcelas de patrimonio da 

associac;ao entre seus associados ou pessoas interessadas. 

A situac;ao descrita coloca-se como mote para chamar a atenc;ao sobre 

alguns pontos que merecem maior reflexao quando se tratar de interpretar 

legislac;oes, posto que, se fosse feita pelo que esta escrito, talvez ficasse inviavel a 

existencia de urn Terceiro Setor. 
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1.6 Passos para a constitui~ao de uma associa~ao 

• Assembleia Geral de Criac;ao da Organizac;ao - reuniao de 

interessados na criac;ao da organizac;ao, onde sao definidos os aspectos que irao 

nortear a associac;ao, tais como: missao, objetivos, forma de atuac;ao da diretoria e 

dos conselhos, principais atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da 

missao e consecuc;ao dos objetivos, entre outros aspectos que envolvem a criac;ao 

da organizac;ao. 

Essa assembh§ia devera ser presidida por urn membra interessado e 

escolhido entre os presentes, devendo ser secretariada por urn membra tambem 

escolhido entre os presentes, que ira transcrever para a ata de fundac;ao ou criac;ao 

da associac;ao todos os acontecimentos e decisoes ocorridas naquela assembleia -

assemelha-se muito a uma assembleia de condominia residencial. 

• Aprovac;ao dos Estatutos - depois de elaborados os estatutos da 

associac;ao, a Assembleia de Criac;ao passa a discuti-los para sua aprovac;ao formal, 

devendo ser transcritos na ata de fundac;ao da organizac;ao o resultado da votac;ao 

para aprovac;ao dos estatutos e consequente criac;ao da associac;ao. 

• Elei9ao dos Membros da Diretoria - a diretoria deve ser composta de, 

no mfnimo, urn presidente, urn diretor secretario e urn diretor financeiro, ou outros, 

em conformidade com regras impostas pelos 6rgaos a que a organiza9ao se 

sujeitara, tendo em vista que alguns tipos de organizac;oes precisam eleger uma 

diretoria com um maior numero de membros do que o exposto neste item. 

Sua elei9ao podera se dar na Assembleia de Cria9ao ou em outra, 

convocada para esse fim especffico. 

• Posse dos Membros da Diretoria- os diretores eleitos em conformidade 

com os estatutos aprovados em assembleia de constitui9ao da organiza9ao serao 

empossados pelo presidente da assembleia de maneira formal, apondo sua 

assinatura no livro de ata que devera canter espac;os para esse fim. 

• Lavratura das Atas das Reunioes - todas as atas de reunioes deverao 

ser lavradas em livro de atas apropriado, que contera termos de abertura e de 

encerramento e devera ser registrada no 6rgao competente (cart6rio de registro de 

titulos e documentos ou no Forum Judicial); referida lavratura se dara pelo secretario 
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da reuniao, que assinara em conjunto com o presidente da sessao todos os demais 

membros que dela participarem. 

Das atas serao extraidas capias, digitadas, ou datilografadas, as quais 

serao assinadas e registradas, nos 6rgaos competentes. 

• Registro dos Atos Constitutivos - a organiza9ao s6 sera reconhecida 

pelos 6rgaos publicos, de direito, ap6s o registro de seu instrumento constitutive 

(estatuto) em suas respectivas unidades. Assim, a associa9ao devera manter seu 

registro no Cart6rio de Registro de Pessoas Juridicas ou no Forum Judicial, 

lnscri9ao na Receita Federal para obten9ao do numero do CNPJ, lnscri9ao no 

Cadastre da Prefeitura e solicitayao de Alvaras, lnscri9ao no Cadastre Estadual, 

lnscri9ao nas Secretarias de A9ao Social, lnscri9ao no INSS, lnscri9ao nas 

Secretarias da Educa9ao ou outras conforme a natureza da organiza9ao etc. 

No C6digo Civil, nos arts. 53 a 61 constam as principais regras e condi96es 

que obrigatoriamente devem ser observadas nos estatutos das associa96es. 

2. Fundac;oes Aspectos Legais 

No dizer de Szazi (2003, p.37), funda9ao e "urn patrimonio destinado a 

servir, sem intuito de Iuera, a uma causa de interesse publico determinada, que 

adquire personifica9ao juridica por seu instituidor". Em outras palavras, e possivel 

dizer que uma funda9ao pode ser criada pelo desejo de apenas urn indivfduo, nao 

necessitando que haja reuniao de pessoas para que ela exista, como se da nas 

demais pessoa jurfdica existente no ordenamento juridico brasileiro. 

Posta isto, pode-se dizer que, para a cria9ao de uma funda9ao, basta que 

uma pessoa assim o deseje e destine urn patrimonio para esse fim, o que pode se 

dar ate por meio de vontade contida em testamento. 

Contudo, ha que se verificar uma importante situa9ao no tocante a cria9ao 

de funda96es colocada pelo art. 62, paragrafo unico, do C6digo Civil brasileiro, o 

qual reza que as funda96es somente poderao constituir-se para fins religiosos, 

marais, culturais ou de assistencia. Fugindo desses fins especificos, a funda9ao nao 

sera constitufda, ou, se ja em funcionamento, devera ser extinta e o patrimonio 

remanescente sera incorporado ao de outra funda9ao, designada pelo juiz, que se 

proponha a fim igual ou semelhante ao da funda9ao em extin9ao. 
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A leitura atenta dos arts. 62 a 69 do C6digo Civil, a seguir, permite ao leitor 

uma melhor percepc;ao das regras impostas a esse tipo de entidade do Terceiro 

Set or. 

2.1 Cria~ao 

Art. 62. Para criar uma fundac;ao, o seu instituidor fara, por escritura publica 

ou testamento, dotac;ao especial de bens livres, especificado o fim a que se destina, 

e declarando, se quiser, a maneira de administra-la. 

Paragrafo unico. A fundac;ao somente podera constituir-se para fins 

religiosos, marais, culturais ou de assistencia. 

Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundac;ao, os bens a ela 

destinados serao, se de outro modo nao dispuser o instituidor, incorporado em outra 

fundac;ao que se proponha a fim igual ou semelhante. 

Art. 64. Constituida a fundac;ao por neg6cio juridico entre vivos, o instituidor 

e obrigado a transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real, sabre os bens 

dotados, e, se nao o fizer, serao registrados, em nome dela, por mandado judicial. 

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicac;ao do patrimonio, em 

tendo ciencia do encargo, formularao logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o 

estatuto da fundac;ao projetada, submetendo-o em seguida, a aprovac;ao da 

autoridade competente, com recurso ao juiz. 

Paragrafo unico. Se o estatuto nao for elaborado no prazo assinado pelo 

instituidor, ou, nao havendo prazo, em cento e oitenta dias, a incumbencia cabera ao 

Ministerio Publico. 

2.2 Controle das Funda~oes 

Art. 66. Velara pelas fundac;oes o Ministerio Publico do Estado onde 

situ ad as. 

$ 1 o Se o funcionarem no Distrito Federal, ou em Territ6rio, cabera o 

encargo ao Ministerio Publico Federal. 

$ 2° Se estenderem a atividade por mais de urn Estado,cabera o encargo, 

em cada urn deles, ao respective Ministerio Publico. 
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2.3 Altera~ao do Estatuto 

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundac;ao e mister que a 

reform a: 

I - seja deliberada por dois terc;os dos competentes para gerir e representar 

a fundac;ao; 

II - nao contrarie ou desvirtue o fim desta; 

Ill- seja aprovada pelo 6rgao do Ministerio Publico, e, caso este a denegue, 

podera o juiz supri-la, a requerimento do interessado. 

Art. 68. Quando a alterac;ao nao houver sido aprovada por votac;ao unanime, 

os administradores da fundac;ao, ao submeterem o estatuto ao 6rgao do Ministerio 

Publico, requererao que se de ciencia a minoria vencida para impugna-la, se quiser, 

em dez dias. 

2.4 Extin~ao de Funda~ao 

Art. 69. Tornando-se illcita, impossivel ou inutil a finalidade a que visa a 
fundac;ao, ou vencido o prazo de sua existencia, o 6rgao do Ministerio Publico, ou 

qualquer interessado, lhe promovera a extinc;ao, incorporando-se o seu patrimonio, 

salvo disposic;ao em contrario no ato constitutive, ou no estatuto, em outra fundac;ao, 

designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. 

0 normative aqui apresentado constitui-se em roteiro bastante claro para a 

conduc;ao de uma fundac;ao no que se refere aos aspectos legais e fiscais para a 

garantia da transparencia nessas organizac;oes. 

2.5 Passos para a constitui~ao de uma Funda~ao 

Uma fundac;ao, como ja dito anteriormente, necessita de urn patrimonio 

inicial disponibilizado por se instituidor, por meio de urn instrumento que pode ser 

uma escritura publica ou urn testamento, cujo valor devera ser bastante para o 

funcionamento da fundac;ao. Nos casos em que esse valor nao e suficiente, 

prescreve o art. 63 do C6digo Civil que mesmo sera transferido para outra 

Fundac;ao. 



30 

Paes (2004, p. 222) e enfatico ao firmar que "a Escritura Publica ou o 

Testamento e formalidade indispensavel - e primeiro requisito essencial - para a 

constitui9ao de uma funda9ao". 

A destina9ao dos bens em conformidade com o aqui exposto segue-se o 

registro efetivo da funda9ao, que, ap6s ter seu estatuto aprovado pelo Ministerio 

Publico, tera lavrada em Cart6rio de Notas sua escritura de institui9ao, o que devera 

ser seguido pelo registro dessa escritura em Cart6rio de Registro de Pessoa 

Juridica, dando ao patrimonio fundacional o carater de pessoas juridica. 

Ap6s essas providencias iniciais, seguem-se os tramites normais junto aos 

demais 6rgaos publicos, no sentido de se registra s funda9ao nos diversos cadastros 

necessaries ao acompanhamento fiscal por parte desses 6rgaos. 
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5.2 A TRIBUTA<;AO DO TERCEIRO SETOR 

Ao Estado e dado o poder de tributar pela Constituigao Federal de 1988, 

que traga toda a competemcia tributaria partilhada entre a Uniao, Estado, o Distrito 

Federal e os Municipios, definindo quais os tributes que podem ser instituidos por 

cada esfera de governo. 

A algumas atividades da economia podem ser concedidos regimes 

tributaries especiais, que impliquem desoneragoes tributarias, normalmente sao 

consideradas estrategicas para o desenvolvimento do Estado e da sociedade. E o 

caso das entidades do Terceiro Setor, que, pelo cunho social de suas atividades, 

precisam ser incentivadas, pois complementam a atividade estatal. 

A nao-tributagao de organizagoes do Terceiro Setor pode ocorrer de duas 

formas: por meio do instituo da imunidade e por meio da isengao. Mas vale ressaltar 

ainda a concessao de beneficios fiscais a terceiros que venham a transacionar com 

essas organizagoes, como veremos a seguir. 

A imunidade, de acordo com Machado (2001, p.188), "e urn obstaculo 

criado por uma norma da Constituigao que impede a incidencia de lei ordinaria de 

tributagao sobre determinado fato, ou em detrimento de determinada pessoa, ou 

categoria de pessoa". Relaciona-se, assim, a imunidade ao nao-alcance de 

quaisquer tributes instituidos ou que venham a se-lo, por quaisquer entes publicos 

que tenham poderes para tal, posto que a constituigao ja estabeleceu o impedimenta 

a tributagao. 

sao: 

Em suma, as imunidades tributarias para as entidades do Terceiro Setor 

a) imunidade tributaria de impastos para as instituigoes de educagao e 

assistencia social (art. 150, VI, c, da CF/88); 

b) imunidade tributaria de impastos para as entidades sindicais dos 

trabalhadores (art. 150, VI, c, da CF/88); e 

c) imunidade tributaria de contribuigao para a seguridade social das 

entidades beneficientes de assistencia social (art. 195, $ r, da 

CF/88). 

A isengao tributaria ocorre quando a nao-incidencia de tributes decorre de 

lei infraconstitucional e depende, por isso, da vontade do instituidor do referido 
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tributo. Esta caracteristica da vontade do instituidor, motivada por questoes de 

ordem economica e social, esta embasada no art. 151, II, da CF/88, que proibe a 

instituigao de isengoes de tributos pela Uniao, relativas a tributos de competencia 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios. 

As entidades objeto desta obra que nao sao consideradas imunes, ou 

seja, as que nao cumprem os requisitos do art 150, VI, da Constituigao Federal, 

podem ser isentas do pagamento de tributos se beneficiadas com leis especificas 

determinantes de isengao, que normalmente estabelecem condigoes, e requisitos 

minimos para o alcance da concessao de isengao. Como esta figura jurfdica decorre 

sempre de uma lei infraconstitucional, pode ser modificada por outra lei e alcangar o 

Terceiro Setor. 

Para obtengao de imunidade ou de isengao tributaria, ha necessidade do 

cumprimento de requisitos mfnimos. 

Para obtengao de imunidade, citamos OS arts. go e 14, da lei no 5.172/66 

(CTN), considerada lei complementar, que de forma conjunta nos fornece os 

requisitos a serem observados pelas entidades do Terceiro Setor para que sejam 

consideradas como de fins nao lucrativos, portanto, imunes de tributos. 

Art. go e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios: 

IV- cobrar impasto sobre: 

c) patrimonio, a renda ou servigos de partidos politicos, inclusive suas 

fundagoes, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituigoes de educagao e assistencia social, sem fins lucrativos [ ... ] 

Art. 14. 0 disposto na alfnea c do inciso IV do art go e subordinado a 
observancia dos seguintes requisitos: 

I. nao distribuirem qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas 

rendas, a qualquer titulos; 

II. Aplicarem integralmente, no pais, os seus recursos na 

manutengao dos seus objetivos institucionais; 
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Ill. Manterem escriturac;ao de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidao. 

$ 1 o na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no $ 1 o 

do art. go, a autoridade competente pode suspender a aplicac;ao do 

beneficia; 

$ 2° os servic;os a que se refere a alfnea c do inciso IV do art. go 

sao exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos 

institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos 

respectivos estatutos ou atos constitutivos. 

Para o gozo das imunidades previstas no art. 150, VI, be c, e no art. 1g5, $ 

7°, ja comentadas, a doutrina se pacifica, entendendo que ha necessidade do 

atendimento dos requisites explicitados no art. 14 do CTN, que de forma resumida 

podem ser assim enunciados: 

a) Caracterizac;ao da instituic;ao como sendo de educac;ao ou de 

assistencia social; 

b) Caracterizac;ao da ausencia de fins lucrativos no exercicio de suas 

atividades; 

c) Limitac;ao da imunidade aqueles impastos que incidam sabre 0 

patrimonio, a renda e os servic;os que se relacionem com as 

finalidades essenciais das entidades; 

d) Exigencia da nao-distribuic;ao do patrimonio e das rendas a qualquer 

titulo, ou seja, a entidade tern que aplicar todos os seus recursos 

integralmente no pais e em seus objetivos institucionais; 

e) Existencia de destinac;ao do patrimonio em caso de encerramento 

das atividades, fusao, incorporac;ao ou cisao a outra entidade que se 

enquadre nos requisites para fruic;ao da imunidade; e 

f) Manutenc;ao de escriturac;ao contabil regular de suas atividades e 

cumprimento das obrigac;oes acess6rias relativas aos respectivos 

tributes dos quais goza de imunidade. 

Quanta aos requisites para obtenc;ao de isenc;ao temos que observar todas 

as exig€mcias contidas nas normas infraconstituicionais concedentes de isemc;ao. 
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IMUNIDADE TRIBUTARIA X ISEN<;AO TRIBUTARIA 

IMUNIDADE ISENCAO 

E quando ao setor publico e vedado Ocorre quando o governo decide 

cobrar tributos de certa pessoa ou em incentivar uma atividade, deixando de 

determinada situagao. As imunidades exercer seu direito de tributar alguem ou 

estao descritas na Constituigao Federal, alguma situagao, por meio de Lei 

nao estando sujeitas a mudangas nos Ordinaria. Essa vontade do Estado torna 

Estados, OF ou municfpios, somente vulneraveis os casas de isengoes de 

sendo alteradas mediante alteragao na tributagao a mudangas politicas ou 

Constituigao. administrativas, pela simples mudanga 

da lei que instituiu a isengao. 

Ainda segundo Souza (2004, p.301 ), a repercussao tributaria destes casas, 

no mais das vezes, nao recai sabre as pr6prias entidades do Terceiro Setor, mas 

sim sabre aquelas que com ele se relacionam por ocasiao de investimento em suas 

atividades, como os casas a seguir comentados: 

a) Dedugao, para efeitos do calculo do Impasto de Renda, de doagoes 

efetuadas por pessoas jurfdicas a instituigoes de ensino e pesquisa 

(art. 13, $ 2°, II, da Lei no 9.249/95); 

b) Dedugao, para efeitos do calculo do Impasto de Renda, de doagoes 

efetuadas por pessoas jurfdicas a entidades civis sem fins lucrativos 

e de utilidade publica (art. 13, $ 2°, Ill, da Lei no 9.249/95); 

c) Lei de lncentivo a Cultura (Lei no 8.313/91- Lei Rouanet); 

d) Lei de lncentivo as atividades audiovisuais (Lei no 8.685/93- Lei do 

Audiovisual); 

e) Fundo do Finaciamento da Industria Cinematografica - FUNCIME 

(Medida Provis6ria no 2.228-1, de 6-11-2001 );e 
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f) Fundos federais, estaduais e municipais dos Direitos das Criangas e 

dos Adolescentes (Lei no 8.069, de 13-07-1990- Estatuto da Crianga 

e .do Adolescente). 
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SET OR 

5.3.1 FALANDO UM POUCO SOBRE SISTEMA DE INFORMA<;AO 

36 

A evoluc;ao da informatica em todos os campos de atuac;ao das empresas e, 

principalmente, na area de gestao empresarial, mormente a contabil, veio ao 

encontro das reais necessidades de agilizar os processes de informac;oes e 

decisoes das organizac;oes. 

Nos ultimos tempos, com o aumento da competic;ao mercadol6gica e da 

complexidade crescente do ambiente gerencial moderno, o que vern dificultar 

sobremaneira a elaborac;ao da estrategia empresarial, principalmente para as 

entidades do Terceiro Setor, exige-se cada vez mais que as organizac;oes estejam 

supridas de informac;oes de cunho externo e interno, as quais devem ter como 

caracterfsticas primordiais a qualidade, relevancia, confianc;a e tempestividade, 

suficientes o bastante para subsidiar a tomada de decisao. 

Diante deste contexto, e latente a necessidade da utilizac;ao de ferramentas 

eficientes, as quais gerem informac;oes integradas, tornando-se imprescindivel aos 

gestores para estarem inteirados de todas as etapas e processes das atividades 

organizacionais. 

A preocupac;ao dos gestores com a qualidade da informac;ao tern levado os 

estudiosos a aperfeic;oarem continuamente os processes e mecanismos que se 

apresentam de uma forma bern mais complexa atualmente, abordando-os como 

instrumentos do mundo tecnol6gico, donde advem o estudo da informac;ao como 

base da tecnologia. Eis o enfoque de alguns autores sobre o assunto: 

PADOVEZE (2000, p. 44) assevera que: "Tecnologia da Informac;ao e todo o 

conjunto tecnol6gico a disposic;ao das empresas para efetivar seu subsistema de 

informac;ao". 

Ja CRUZ (1998, p. 20) assim a conceitua: 

Tecnologia da lnformac;:ao e todo e qualquer dispositive que tenha 
capacidade para tratar dados e/ou informac;:oes, tanto de forma sistemica 
como esporadica, quer esteja aplicada no produto, quer no processo. 
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Considerando ambas as definigoes, e valido afirmar que este instrumento 

representa, em se falando de competitividade, uma influemcia decisiva, ja que atinge 

a forma como as companhias se organizam, operam e concorrem com as demais. 

E num ambiente cada vez mais complexo tecnologicamente, o sucesso 

empresarial passa a depender, de modo fundamental, da capacidade de 

organizagao em termos de administrar a sua base informacional, e aproveitar as 

oportunidades de diferenciagao que as novas tecnologias de informagad oferecem. 

Par conseguinte, o usa da tecnologia da informagao deixa de ser uma 

preocupagao essencialmente tecnica para assumir uma importancia estrategica, 

passando a ser responsavel par grande parte do sucesso das organizagoes. 

E quanta a Contabilidade, esta passa a contar com uma fonte de 

informagoes apropriada e que, se utilizada de forma coerente, pode ser considerada 

uma ferramenta fundamental para o fortalecimento e destaque da importancia da 

area contabil no ambito do Terceiro Setor. 

5.3.2 SISTEMA E SISTEMA DE IN FORMACAO- CONCEITOS E 
FUNDAMENTOS 

Segundo BIO (1996, p. 18), "considera-se sistema urn conjunto de 

elementos interdependentes, ou urn todo organizado, ou partes que interagem 

formando urn todo unitario e complexo". 

Bio quis dizer que o sistema representa uma concentragao de partes, para a 

realizagao de um objetivo, o qual e alimentado pela entradas e resulta nas saida das 

informagoes, ou seja, toda informagao que sai sera confiavel conforme for a sua 

entrada e como ela foi processada. 

Podemos assim definir ENTRADA- PROCESSAMENTO - SAiDA. 

Padoveze (2000) tambem explica que Catelli em uma palestra sabre gestao 

economica empresarial classifica as pressoes ambientais de que fala Bio de 

"ambiente remota ou Ecossistema" ou simplesmente variaveis, e ambiente proximo, 

que denomina de entidades. 

As instituigoes estao expostas as reagoes que acontecem em seu ambiente 

interno e externo, essas conseqOencias podem influenciar no futuro da organizagao, 

seus fornecedores, clientes e concorrentes. 
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A figura a seguir, demonstra a visao da empresa como urn sistema, 

ressaltando as mais variadas pressoes a que o ambiente a submete, de acordo com 

Bio e Catelli. 

Figura 3.2 - Empresa como urn sistema. 
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No que tange a sistema de informac;oes, FISH e MOSIMANN (1999, p. 54) 

"Pode ser conceituado como uma rede de informar;oes cujos fluxos 
alimentam o processo de tomada de decisoes, nao apenas da empresa 
como urn todo, mas tambem de cada area de responsabilidade". 

GIL (1999, p. 14) assevera que: 

"Os sistemas de informar;oes compreendem urn conjunto de recursos 
humanos, materiais, tecno/6gicos e financeiros agregados segundo uma 
sequencia 16gica para o processamento dos dados e a correspondente 
tradur;ao em informar;oes". 

Diante destas afirmac;oes, e possivel identificar alguns elementos que 

compoem a estrutura basica de urn sistema de informac;ao. Sao eles: 

• Dados => conjunto de observac;oes. Representam a "materia-prima" que por si s6 

nao permite assimilar conhecimento, ou ainda, nao difunde nenhum significado; 

• lnformac;ao => e urn dado processado de uma forma que e significativa para 0 

usuario e que tern valor real ou percebido para decisoes correntes ou 

posteriores; 

• Processamento => compreende o processo de transformac;ao do dado em 

informac;ao. 

GIL (1999), apresenta urn modelo simplificado de sistema de informac;ao, 

como demonstrado na figura 3.3. 

Figura 3.3 - Modelo simplificado de sistema de informac;ao. 

(GIL: 1999, p. 13) 

Em outras palavras, pode-se concluir que urn sistema de informac;ao 

consiste num conjunto de recursos utilizado para fornecer informac;oes oportunas e 
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relevantes, para qualquer uso que se possa fazer dela, a partir de processes 

anteriormente definidos, valendo-se para tanto de dados especfficos. 

Portanto, todo sistema de informagoes deve ser criado com o objetivo de 

apresentar os fluxos de informagoes e estabelecer vinculagoes com, por exemplo, o 

processo decis6rio da organizagao. 

5.3.3 CONTABILIDADE X SISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL 

A Contabilidade, compreendida como urn "banco de dados" que contempla 

informagoes sobre todos os eventos economicos e empresariais, mensurados por 

medidas fisicas e monetarias, o qual nao se limita apenas a geragao de informagoes 

sobre eventos realizados, mas tambem sobre acontecimentos planejados, 

apresenta-se na sua mais moderna expressao como urn dos mais precioso sistema 

de informagao, possibilitando o entendimento de ambos - Contabilidade e sistema 

de informagao- de modo similar. 

lsto se deve, principalmente, ao fato da Contabilidade mostrar-se, desde as 

suas primeiras manifestagoes, de uma forma met6dica e sistematica, com objetivos 

bern definidos e uma visao de conjunto. 

PADOVEZE (2000, p. 47) afirma que: 

"A ciemcia contabil traduz-se naturalmente dentro de Lim sistema de 
informa<;ao. Podera ser argOido que fazer um sistema de informagao 
contabil com a ciemcia da Contabilidade e um vicio de ling~agem, ja que a 
propria Contabilidade nasceu sob a arquitetura de sistema informacional". 

Diante destas consideragoes, torna-se valido afirmar que a Contabilidade 

desempenha o papel de urn eficiente sistema de informagao, dentro do sistema 

maior (Sistema Empresa), e que tern por objetivo atender seus usuaries com 

demonstragoes financeiras, economicas e de produtividade com relagao ao objeto 

da contabilizagao, devendo necessariamente observar aquilo que este usuario 

considera como elementos importantes para o seu processo decis6rio. 

No entanto a Contabilidade deve trazer estas informagoes de forma agil e 

oportuna, pois de nada adiantara para a gestao se as informagoes forem repassadas 

com urn mes ou dois de diferenga dos documentos processados, a contabilidade 

tern que dar suporte para gestao, e nao ser mais urn entrave para a continuidade da 

organizagao. 
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De acordo como Professor IUDiCIBUS (2000, p. 28): 

"0 objetivo principal da Contabl1idade (e dos relat6rios de/a emanados) e 
fornecer informac;ao economica relevante para que cada usuario possa 
tamar suas decisoes e realizar seus julgamentos com seguranc;a". 

Assim sendo, a Contabilidade tern por fim munir todos os usuaries de sua 

informagao quer sejam eles internes e/ou externos, com as diretrizes e demais 

respostas necessarias a condugao da entidade, no sentido de alcangar o fim a que a 

mesma se propoe, atraves da adequada mensuragao dos eventos cabfveis que 

venham impactar seu patrimonio. 

Aos usuaries externos (acionistas, clientes, fornecedores, credores, Estado, 

sindicatos e etc.), interessam as informagoes que sao fornecidas pela Contabilidade 

Financeira, expressas em relat6rios denominados de demonstragoes contabeis. 

No Brasil, tem-se o Balango Patrimonial, a Demonstragao do Resultado do 

Exercfcio, a Demonstragao de Lueras ou Prejufzos Acumulados, a Demonstragao 

das Origens e Aplicagao de Recursos, a Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio 

Uquido, alem de outros relat6rios que fornecem dados subsidiaries. 

Aos usuaries internes (diretores, gerentes, associados, trabalhadores e 

etc.), interessam as chamadas informagoes gerenciais, as quais fazem parte da 

Contabilidade Gerencial e que se destinam a tomada de decisoes especiais, como o 

orgamento de capital, a maximizagao de Iuera na combinagao de produtos, 

ampliagao do investimento, entre outras. 

A figura a seguir evidencia algumas diferengas e similaridades entre os 

metodos da Contabilidade Financeira e a Gerencial, apresentadas por PADOVEZE 

(2000). 
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Figura 3.4 - Comparac;ao entre a Contabilidade Gerencial e a Contabilidade 

Financeira. 

Fator 

Usuarios dos relat6rios 

Objetivo dos relat6rios 

Forma dos relat6rios 

FreqOencia dos relat6rios 

Custos ou valores utilizados 

Bases de mensura<;:ao usadas 
para quantificar os dados 

Restri<;:oes nas informa<;:oes 
fornecidas 

Arcabou<;:o te6rico e tecnico 

Caracteristicas da informa<;:ao 
fornecida 

Perspectiva dos relat6rios 

Contabilidade Financeira 

Externos e internos 

Facilitar a analise financeira 
para as necessidades dos usuarios 
extern as 

Balan<;:o Patrimonial, 
Demonstra<;:ao dos Resultados, 
Demonstra<;:ao das Origens e 
Aplica<;:oes de Recursos e 
Demonstra<;:ao das Muta<;:oes do 
Patrimonio Liquido 

Anual, trimestral e 
ocasionalmente mensal 

Principalmente 
(passados) 

hist6ricos 

Maeda corrente 

Principios 
Geralmente Aceitos. 

Contabeis 

Ciencia Contabil 

Deve ser objetiva (sem vies), 
verificavel, relevante e a tempo. 

Orienta<;:ao hist6rica 

Contabilidade Gerencial 

lnternos 

Objetivo especial de facilitar o 
planejamento, controle, avalia<;:ao de 
desempenho e tomada de decisao 
internamente. 

Or<;:amentos, contabilidade por 
responsabilidade, relat6rios de 
desempenho, relat6rios de custo, 
relat6rios especiais nao rotineiros 
para facilitar a tomada de decisao. 

Quando necessaria pela 
administra<;:ao 

Hist6ricos e esperados (previstos) 

Varias bases (moeda corrente, 
moeda estrangeira ~ moeda forte, 
medidas ffsicas, indices etc.) 

Nenhuma restri<;:ao, exceto as 
determinadas pela administra<;:ao. 

Utiliza<;:ao pesada de outras 
disciplinas, como economia, finan<;:as, 
estatisticas, pesquisa operacional e 
comportamento organizacional 

Deve ser relevante e a tempo, 
podendo ser subjetiva, possuindo 
menos verificabilidade e menos 
precisao 

Orientada para o futuro para 
facilitar o planejamento, controle e 
avalia<;:ao de desempenho antes do 
fato (para impor metas), acoplada 
com uma orienta<;:ao hist6rica para 
avaliar os resultados reais (para o 
controle posterior do fato). 

(PADOVEZE: 2000, p. 31-32) 
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Desta forma, a Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial 

integram o conjunto que forma o Sistema de lnformagao Contabil. 

5.3.4 ASPECTOS LEGAlS DE EVIDENCIA<;AO CONTABIL PARA 0 
TERCEIRO SETOR 

Diversas sao as crfticas a favor e contra a regulamentagao contabil, as 

quais vao desde os aspectos da responsabilidade social das empresas ate a 

protegao dos acionistas. 

No entanto, nao se discutem aqui os motivos da regulamentagao contabil, 

mas as formas usuais de Contabilidade para o Terceiro Setor com base na 

legislagao pertinente. 

0 principal diploma legal brasileiro sabre regulamentagao contabil e a Lei no 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, a chamada Lei das Sas. 

Embora essa lei refira-se as Sociedades Anonimas, caracterizadas par 

terem seu capital social dividido em partes iguais e ideais denominadas agoes e 

cujos s6cios tern a sua responsabilidade limitada ao valor das agoes que 

subscreveram, ainda assim essa lei pode ser aplicada as demais sociedades ou 

organizagoes que se utilizem recursos escassos no cumprimento de seus objetivos. 

Dessa forma, de acordo com o exposto, entende-se que as organizagoes do 

Terceiro Setor estao autorizadas a fazer usa de partes da Lei das Sas, no que se 

refere, principalmente, as demonstragoes contabeis e a escrituragao de suas 

operagoes. Pode-se inferir que a base legal para a preparagao e divulgagao das 

demonstragoes contabeis encontra-se na Lei no 6.404/76. 

Para as organizagoes do Terceiro Setor, o CFC, ao editar a Norma 

Brasileira de Contabilidade - Tecnica no 10, a NBC T - 10, DOS ASPECTOS 

CONTABEIS ESPECiFICOS EM ENTIDADES DIVERSAS, dedicou 5 (cinco) itens, 

dos 20 (vinte) que a compoem, para evidenciar os aspectos relacionados ao registro 

de operagoes e ao formate das demonstragoes contabeis que se lhes aplicam. 

Ja o item 10.04 dessa NBC trata das fundagoes, o item 10.8 trata das 

cooperativas, o item 10.16 trata de entidades que recebem subsidies, subvengoes e 

doagoes, o item 10.18 trata de entidades sindicais e associagoes de classe e, por 
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fim, o item 1 0.19, de forma mais generica, trata de entidades sem finalidade de 

Iueras. 

A NBC T 1 0.19, em seu item 1 0.19.1.1, estabelece os criterios e 

pracedimentos de avaliagao, registro de transagoes e eventos, bern como a 

estruturagao de demonstragoes contabeis, determinando as informagoes minimas 

que devem ser divulgadas pelas organizagoes do Terceiro Setor. 

A mesma norma, em seu item 1 0.19.3.1, determina que as organizagoes 

sem finalidade de Iueras atendam aos ditames da NBC T 2, que trata da estrutura 

das demonstragoes contabeis, bern como aos ditames da NBC T 6, que trata da 

divulgagao dessas informagoes. 

Assim, pode-se observar que tambem para o Terceiro Setor existem normas 

de preparagao e apresentagao de demonstragoes contabeis, bern como de 

divulgagao, e que essas devem ser seguidas pelos profissionais que lidam com a 

contabilidade dessas organizagoes. 

Outras regras tambem existem no que se refere ao aspecto de preparagao e 

apresentagao de demonstragoes contabeis para o Terceiro Setor, como as regras 

contidas no Regulamento do Impasto de Renda, na Lei do Terceiro Setor, ou Lei das 

OSCIP - Lei no 9.790/00 - na Lei das OSs, que, no entanto, apenas citam quais 

demonstragoes devem ser preparadas e apresentadas por essas organizagoes do 

Terceiro Setor. 

Com excegao do NBC T 10, os demais comandos legais apenas indicam 

quais as demonstragoes que se fazem necessarias para seus prop6sitos, sem, 

contudo explicitar a forma como devem ser preparadas e apresentadas. 

A Contabilidade e o Balango Social sao instrumentos muito importantes para 

estas organizagoes. 0 Balango Social e urn instrumento de informagao da empresa 

para a sociedade, por meio do qual deve ser explicitada a justificativa para s sua 

existencia. Em sintese, esta justificativa deve pravar que o seu custo-beneficio e 

positivo, porque agrega valor a economia e a sociedade, por que respeita os direitos 

humanos de seus colaboradores, ainda, porque desenvolve todo o seu processo 

operacional sem agredir o meio ambiente. E urn instrumento com potencial para 

demonstra o lado social e humano das empresas, sua responsabilidade social e seu 

compramisso com as geragoes presentes e futuras. 

A partir de 1997, atraves das iniciativas do lnstituto Brasileiro de Analise 

Sociais e Economicas (lbase) e do soci61ogo Herbert de Souza os empresarios e 
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toda a sociedade come9aram a evidenciar a importancia e a necessidade da 

realiza9ao do balan9o social das empresas em um modelo unico e simples: 

Para Moura citada par Alessandra9 o balan9o social favorece a todos os 

grupos que interagem com a empresa. Aos dirigentes fornece informa96es uteis a 
tomada de decisoes relativas aos programas sociais que a empresa desenvolve. 

Seus processos de realiza9ao estimulam a participa9ao dos funciom)rios na escolha 

das a96es e projetos sociais, gerando um grau mais elevado de comunica9ao 

interna e integra9ao nas rela96es entre dirigentes e o corpo funcional. 

Aos fornecedores e investidores, informa como a empresa encara suas 

responsabilidades em rela9ao aos recursos humanos e a natureza, o que e um bam 

indicador da forma como a empresa e administrada. 

Para os consumidores, da uma ideia de qual e a postura dos dirigentes e a 

qualidade do produto ou servi9o oferecido, demonstrando o caminho que a empresa 

escolheu para construir sua marca. E ao Estado, ajuda na identifica9ao e na 

formula9ao de politicas publicas. 

Ja para Kroetz, 2000, p.42, o Balan9o social representa a demonstra9ao dos 

gastos e das influencias, favoraveis e desfavoraveis, recebidas e transmitidas pelas 

entidades na promo9ao humana, social e ecol6gica. 

9 idemp. 11 
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6 A CONTROLADORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTAO NAS ENTIDADES 
DO TERCEIRO SETOR 

6.1 A CONTRALODORIA, HISTQRIA, FUNCOES E IMPORTANCIA. 

Segundo o Dicionario Brasileiro Globo (1971 p."?") define Controladoria como 

sendo superintendencia, verificagao administrativa, o fato de ter alguma coisa sob 

seu dominio e fiscalizagao ou orientagao fiscalizadora. 

Conforme citado na Revista Exame, Edic;ao 849, Agroneg6cio 2005, p 1 o, a 
palavra Controladoria origina-se da palavra controle que vern do latim 
"roulum", em frances role designado o rol dos contribuintes pelo qual se 
verificava a operac;ao do arrecadador. 

0 surgimento da Controladoria no mundo iniciou-se no seculo XX nas 

grandes corporagoes norte-americanas, com a finalidade de realizar rigido controle 

sabre todos os neg6cios das empresas relacionadas, subsidiarias e/ou filiais. 

Com o aumento da concorrencia em conseqOencia da revolugao industrial, as 

empresas tornaram-se enormes, e nao obtinham a possibilidade de realizar muito 

controle de suas atividades, desta forma necessitam de urn sistema que fosse capaz 

de ajuda-los no controle de suas atividades e para poder competir melhor no 

mercado. 

Com a interferencia do governo por meio de politicas fiscais, as diversas 

fontes de financiamentos e a concorrencia do mercado, houve a necessidade de 

implementar uma forma de controle de gestao nas organizagoes, que auxiliasse na 

condugao dos neg6cios, trazendo com maior eficiencia as informagoes para a 

tomada de decisao. 

Apesar de muitas definigoes para Controladoria, muitos autores ainda nao 

conseguem achar uma definigao ampla aceita por todos, conforme Mossimann, 

Alves e Fisch, citado por Olivia Koliver10
, em 1993, a definigao classica aceita e: 

A Controladoria consiste em urn corpo de doutrinas e conhecimentos 

relatives a gestao econOmica. Pode ser visualizada sob dois enfoques: 

10 (http://www.crcrs.org.br/arguivos/livros/livro controladoria.pdf acessado em 15/09/2007) 
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a) Como 6rgao administrative, com uma missao, func;:ao, e princfpios 

norteadores definidos no modelo de gestao do sistema empresa; e 

b) Como uma area de conhecimento humano com fundamentos, 

conceitos, princfpios e metodos oriundos de outras ciencias. 

Segundo Olivio Koliver, a Controladoria pode ser conceituada como: 

Urn conjunto de princfpios, procedimentos e metodos das Ciencias da 
Administrac;:ao, Economia, Psicologia, Estatrstica, e principalmente da 
Contabilidade, que se ocupam da gestao economica das empresas, com o 
fim de orienta-las para eficacia. 

Atualmente muitas empresas utilizam-se dos termos eficacia, entre os 

gestores e os estudiosos, podemos entender que a eficacia de uma empresa deva 

estar diretamente relacionada com a sua missao, pois com o comprimento de sua 

missao, a empresa garantira a sua sobrevivemcia, mais para otimizar estes 

resultados a empresa devera estar atenta aos demais fatores que a influenciam no 

alcance de seus objetivos como o meio ambiente onde esta inserida, os 

fornecedores, clientes, colabores. 

Segundo Catelli, citado por Olivio Koliver: 

A Controladoria enquanto ramo do conhecimento, apoiada na Teoria da 
Contabilidade e uma visao multidisciplinar, e responsavel pelo 
estabelecimento das bases te6ricas e conceituais necessarias para 
modelagem, construc;:ao e manutenc;:ao de Sistemas de lnformac;:oes e 
Modelos de Gestao Economica, que supram adequadamente as 
necessidades informativas dos Gestores e os induzam durante o processo 
de gestao, quando requerido, a tomarem decisOes 6timas. 

A Controladoria como ramo de conhecimento esta intimamente ligada a 

Teoria da Contabilidade, como citado acima, mas nao define explicitamente qual 

teoria ou doutrina contabil esta embasada, apesar disso, o mais importante esta no 

fato da Controladoria colocar como seu centro de atengoes os sistemas de 

informagoes e a existencia de parametros e modelos de gestao economica, que se 

tornam ferramentas importantissimas para os gestores na tomada de decisao de 

forma rapida, eficientes e correta. Com isso poderiamos dizer que a Controladoria 

tern urn pouco de Teoria de Administragao, mais este t6pica fica para outro 

momento. 
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Neste ramo passamos, primeiramente, a pesquisar sobre a Contabilidade 

como ciencia, seu objeto, sua amplitude, definic;oes, e conduzem a muitas visoes e 

facetas sobre o tema. 

Segundo Francisco D'Pauria, apud D'Amore e Castro, 1967, p.5011
, citado 

por Padoveze, A Contabilidade e a Ciencia que estuda e pratica as fungoes de 

orientac;ao, controle e registro relatives aos atos e fatos da administrac;ao 

economica. 

Ainda conforme Fabio Besta, Apud D'Amore e Castro, 1967,p.51 11
, citado por 

Padoveze: 

Considerada em seu aspecto te6rico, a Ciemcia que estuda e enuncia as 
leis do controle econ6mico das empresas de todas as classes e deduz as 
normas oportunas a seguir para que esse controle seja verdadeiramente 
eficaz, persuasive e completo. Considerada em sua manifestac;ao pratica, a 
aplicac;ao ordenada das ditas normas. 

Catelli ( 1994) citado por Padoveze 11
: 

A Controladoria tern por objeto a identificac;ao, mensurac;ao, comunicac;ao e 
a decisao relativas aos eventos economicos. Ela deve ser a gestora dos 
recursos da empresa, respondendo pelo lucro e pela eficacia empresarial. 

Tomando como referendal a definic;ao de Mosimann et a. sobre a 

Controladoria que se ocupa da gestao economica das empresas, com o fim de 

orienta-las para a eficacia. 

E a definic;ao de Fabio Besta sobre Contabilidade: 

Que estuda e enuncia as leis do controle economico das empresas de 
todas as classes e deduz as normas oportunas a seguir pra que esse 
controle seja verdadeiramente eficaz, persuasive e completo. 

Ao entender que a gestao economica se faz precisamente por meio da 

decisao sobre os eventos economicos, podemos compreender que, na realidade, 

Contabilidade e Controladoria tern o mesmo campo de atuac;ao e estudam os 

mesmo fenomenos. 

Para Viana (1966, p.48-49) citado por Padoveze11
: 

11 Padoveze, Clovis Luis, Controladoria Avan9ada, 1. Edi9ao, Sao Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2005, 
p.22-25. 
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0 Centrale assume maior amplitude no que diz respeito a administrac;ao 
econ6mica, isto e, as ac;oes que visam a obtenc;ao, a transformac;ao, a 
circulac;ao e ao consume de bens. 0 6rgao que acompanha toda a 
atividade economica, que estuda os fenomenos que lhe sao inerentes, 
suas causas e seus efeitos, pondo-os em evidemcia, que demonstra as 
efeitos da administrac;ao sabre o patrimonio da "azienda" e que desta forma 
constrange os 6rgaos da administrac;ao a atuarem em consonancia com o 
programa estabelecido, denomina-se 6rgao contabilidade, ou seja, aquele 
que exerce a func;ao da contabilidade. 

Urn ponto importante a ser abordado devido ao tema estudado diz respeito a 
definigao de Contabilidade de Responsabilidade Social, teve seu surgimento, a partir 

da Revolugao Social, atualmente ocupa urn maior espago no mundo ocidental. A 

contabilidade na 6tica social alarga o escopo da contabilidade por considerar os 

efeitos sociais das decisoes dos neg6cios, bern como seus efeitos economicos. 

A esse respeito, a utilidade da contabilidade como Ciencia social dependem 

dos beneficios que ela pode trazer para a sociedade, beneficios que devem 

prevalecer sobre as vantagens que ela pode conferir para seus membros individuais. 

Podemos afirmar que as raizes da Teoria Contabil e de Contro~adoria sao a 

Teoria da Decisao, a Teoria da Mensuragao e .a Teoria da lnformagao, segundo 

Glautier e Underdown (1977, p.30-38) citado por Padoveze12
: 

A Teoria da Decisao e tida como o esforc;o para explicar como as decisoes 
sao realmente tomadas. A Teoria da Decisao, para a tomada de decisoes 
objetiva, solucionar problemas e manter o can3ter preditivo, par meio de um 
Modele de Decisao. 
A tomada de decisoes racionais depende de informac;oes ou dados. A 
Teoria de Mensurac;ao trabalha com o problema de avaliac;ao dos dados e 
par isso e importante que esta seja estabelecida corretamente. A Teoria da 
lnformac;ao vern de acordo com o seu prop6sito, que e possibilitar a uma 
organizac;ao alcanc;ar seus objetivos pelo eficiente usa de seus outros 
recursos. Em um sentido muito abrangente, a ideia de eficiencia e expressa 
na relac;ao entre inputs e outputs. 

A missao da Controladoria e assegurar a eficacia empresa por meio de 

otimizagao dos seus resultados (Catelli e Guerreiro) citado por Padoveze12
, ainda 

sobre a missao: 

12 Idem p.52. 

Segundo Heckert e Wilson, a Controladoria nao compete o comando do 
navio, pais esta tarefa e do primeiro executive, representa, entretanto, o 
navegador que cuida dos mapas de navegac;ao. E sua finalidade manter 
informado o comandante quanta a distancia percorrida, ao local em que se 
encontra, e a velocidade da embarcac;ao, a resistencia encontrada, aos 



50 

desvios da rota, aos recifes perigosos e aos caminhos trac;ados nos mapas, 
para que o navio chegue ao destine. 

Desta forma, podemos explicitar a missao da Controladoria: dar suporte a 

gestao de neg6cios da empresa, de modo a assegurar que esta atinja seus 

objetivos, cumprindo assim sua missao. 

Para Nakagawa, falar de Controladoria sem falar de Controller nao tern 

sentindo, refere-se sabre o assunto abaixo13
: 

Os modernos conceitos de Controladoria indicam que o controller 
desempenha sua func;ao de controle de maneira muito especial, isto e, ao 
organizar e reportar dados relevantes exerce uma forc;a ou influencia que 
induz os gerentes a tomarem decisoes 16gicas e consistentes com a 
missao e objetivos da empresa. 

Estas responsabilidades geralmente obrigam o controller a ser responsavel 

pela implementac;ao e manutenc;ao de urn sistema de informac;oes integrado, que 

operacionaliza o conceito de que a contabilidade, como principal instrumento para 

demonstrar a quitac;ao de responsabilidades que decorrem de acoountability14 da 

empresa e seus gestores, e suportada pelas teorias da decisao, mensurac;ao e 

informac;ao. 

Para Heckert e Wilson (1963, p.9) citado por Padoveze15 a func;ao de 

controller e uma visao proativa, permanentemente voltada para o futuro: 

Essencial para a compreensao apropriada da func;ao de Controladoria e 
uma atitude mental que energiza e vitaliza os dados financeiros por aplica
los ao futuro das atividades da companhia. E um conceito de olha para 
frente - um enfoque analiticamente treinado que traz balanc;o entre o 
planejamento administrative e o sistema de controle 

Segundo os mesmos autores (6.13-17), sao as seguintes as fungoes do 

controller: 

a) A func;ao de planejamento; 

b) A func;ao de controle; 

c) A func;ao de reporte; 

d) A func;ao contabil. 

13 Nakagawa, Masayuki, lntrodu<;ao a Controladoria, Sao Paulo, Editora Atlas, 1993, p.l2. 
14 Accountability e a obriga<;ao de se prestar contas dos resultados obtidos, em fun<;ao das responsabilidades que 
decorrem de uma delega<;ao de poder. 
15 Idem p.52. 
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Hongren et al. (1994, p.14) entendem que as fungoes do controller incluem: 

a) Planejamento e controle; 

b) Relat6rios internos; 

c) Avaliac;ao e consultoria; 

d) Relat6rios externos; 

e) Protec;ao dos ativos; 

f) Avaliac;ao economica. 

Os Sistemas de lnformac;oes podem ser divididos em dois grandes grupos, 

o sistema de informac;ao de apoio a gestao e os sistemas de informac;oes de apoio 

as operac;oes, estes sao aqueles que nascem da necessidade planejamento e 

controle das diversas areas operacionais da empresa, estao ligados ao subsistema 

ffsico-operacional e se constituem como necessaries para se desenvolver as 

operac;oes fundamentais da firma, por outro lado os sistemas de apoio a gestao 

estao ligados a vida economico-financeira da empresa e as necessidades de 

planejamento e controle financeiro e de avaliac;ao de desempenho, estes sistemas 

sao formados a partir dos sistemas de informac;oes de apoio as operac;oes. 

A func;ao principal da Controladoria e a responsabilidade pelo processo de 

gestao da empresa como urn todo (planejamento estrategico, planejamento 

operacional, programac;ao, execuc;ao e controle), ao mesmo tempo em que auxilia 

subsidiariamente as demais atividades da companhia em seus processos de gestao 

especlficos. 

Conforme Glautier e Underdown (1977, p.21) citado por Padoveze: 

A utilizac;ao do sistema contabil para que a Controladoria desenvolva seu 
papel e atinja sua missao fundamenta-se na premissa de que o Sistema de 
lnformac;ao Contabil e o mais importante elemento do Sistema de 
lnformac;ao de uma organizac;ao, o Sistema de lnformac;ao Contabil e o 
unico que pode possibilitar aos usuaries externos e aos administradores 
das informac;oes que permitam urn quadro geral da organizac;ao. 
Alem disso, o sistema de lnformac;ao Contabil liga outros sistemas 
importantes de tema de informac;ao de produc;ao, no qual as informac;oes 
produzidas por esses outros sistemas podem ser expressas em termos 
financeiros no planejamento estrategico para obtenc;ao das metas 
organizacionais. 

Para Padoveze, a Controladoria e a responsavel pelo Sistema de 

informac;ao Contabil Gerencial da empresa e sua missao e assegurar o resultado da 
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companhia. Para tanto, ela deve atuar fortemente em todas as etapas do processo 

de gestao da empresa, devendo ainda ter que responder pelas fungoes de controle e 

reporte na corregao do planejamento da organizagao caso necessaria. 

Nao podemos esquecer de enfatizar muito bern as areas de planejamento e 

controle, pois incorporam a questao orgamentaria, projegoes e simulagoes, custos, 

etc, pois e de fundamental importancia para organizagao que a Controladoria, tenha 

urn setor que seja capaz de acompanhar o andamento do neg6cio da empresa. 

Atraves destes conceitos apresentados, podemos destacar que a 

Controladoria tern uma missao e atribuigoes especfficas que implicam urn 

comportamento proativo e profundamente responsavel e influenciador no 

desempenho do neg6cio. 

6.2 A GESTAO NO TERCEIRO SETOR 

A profissionalizagao do Terceiro Setor deve ser perseguida por dois 

motivos: concorrencia por recursos devido ao crescimento do setor, e 

consequentemente diluigao dos recursos, e a cobranga da sociedade quanta a 
aplicagao dos recursos. 

As Entidades do Terceiro Setor deveram ter uma postura mais gerencial e 

de controle. 

Para Falconer (1999, p. 17-20) resume em quatro as principais 

necessidades de desenvolvimento de gestao das organizagoes do Terceiro Setor: 

1)Stakeholder accountability (transparencia); 2)Sustentabilidade (Capacidade de 

captar)/3)Qualidade dos Servigos Prestados e 4)Capacidade de Articulagao 

(Solugao de problemas publicos). 

• Stakeholder accountability - Refere-se a necessidade de transparencia e o 

cumprimento do dever das organizagoes em prestar contas aos diversos 

publicos que tern interesses legftimos diante delas. 

• Sustentabilidade - A sustentabilidade e entendida nesse contexto como a 

capacidade de captar suficientemente, e de modo continuo, recursos -

financeiros, materiais e humanos - e a utilizagao com competencia, de 

maneira a perpetuar a organizagao e permiti-la alcangar os seus objetivos. 
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• Qualidade de servi~os - Ao evocar a necessidade de qualidade de servi90s, 

a postura assistencial deve ser substituida pela consciencia de consumidores 

ou a cidadaos conscientes de seus dir'eitos. Ha uma exigencia do uso 

eficiente de recursos, e a necessidade de avaliar o que deve ser priorizado, 

em fun9ao dos recursos disponiveis, das necessidades do publico e das 

alternativas existentes. 

• Capacidade de articula~ao - A solu9ao dos problemas publicos passa pela 

articula9ao cada vez maior dos diversos segmentos sociais, atraves da 

forma9ao de alian9as, parcerias, redes e coalizoes. Compartilhar informa96es 

a atuar conjuntamente sao os caminhos para potencializar a capacidade de 

atores publicos, empresariais e nao governamentais para abordarem 

questoes publicas e alcan9arem resultados de impacto. 

Para que qualquer empreendimento possa ter sucesso no futuro, necessita 

ter urn rumo, urn norte a seguir, assim as Organiza96es do Terceiro Setor nao sao 

diferentes necessitem ter claramente definidas a sua missao e seus objetivos. 

As empresas do setor privado os resultados financeiros representam a 

responsabilidade perante os proprietaries e acionistas. Para uma organiza9ao do 

Terceiro Setor, no entanto, os resultados financeiros nao indicam se a entidade esta 

ou nao cumprindo a sua missao. 

Uma gestao estrategica tern tres componentes essenciais, no entender de 

Mike Hudson: a missao, finalidade fundamental da institui9ao; os objetivos, que sao 

as defini96es daquilo que a institui9ao pretende conseguir num determinado espa9o 

de tempo; e as estrategias, constituidas pela descri9ao de como os recursos 

humanos e financeiros serao aplicados de forma a alcan9ar os objetivos propostos. 

A missao e a razao de ser da institui9ao. A iniciativa de trabalhar com a 

missao virou moda no mundo empresarial ainda na decada de 80 e foi absorvida 

pelo Terceiro Setor. Uma missao e perene, de Iongo prazo, mas precisa ser 

frequentemente discutida, questionada e modificada para que possa estar 

compativel com o contexto. "A missao e algo que transcende o dia de hoje, mas 

orienta e informa hoje", afirma Peter Drucker (1990- p. 102). Ele sustenta que para 

atingir a missao e preciso cuidar de tres fatores: oportunidade, competencia e 

compromisso. E importante que a missao seja simples e clara para que as pessoas 

possam compreende-la e se comprometer com ela. 
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A missao se baseia nas crenc;as e nos valores comuns sustentados pelos 

que trabalham na instituic;ao. Como sao os valores o amalgama que sustenta a 

identidade da organizac;ao, sem eles a mobilizac;ao dos atores nao seria tao forte. A 

cultura interna de uma instituic;ao e fortemente influenciada por esses valores, bern 

como pelo proprio estilo pessoal dos dirigentes. Nao pretendemos, aqui, esgotar a 

compreensao da cultura organizacional de uma ONG, o que implicaria aprofundar 

uma analise sabre as influemcias externas e internas e sabre os varios elementos 

temporais e espaciais envolvidos. Queremos apenas destacar a importancia dos 

valores comuns, da atuac;ao corajosa das lideranc;as e da abertura de espac;o 

institucional para que se desenvolva uma cultura interna fundada nos principios que 

conformam o discurso politico das instituic;oes do campo democratico: justic;a social, 

defesa dos direitos humanos, democracia, participac;ao etc. 

A cultura interna das ONGs precisa ser discutida, analisada. Urn trac;o 

marcante nas organizac;oes nao-governamentais brasileiras e o personalismo. 0 

fundador tern uma especie de status de "dono" e muitas vezes desempenha func;ao 

vitalicia. A gestao democratica depende, em boa parte, do estilo pessoal de quem 

dirige; urn estilo que influencia a cultura organizacional. Trata-se de uma pratica 

contradit6ria com a natureza publica e coletiva das organizac;oes e que se torna 

obstaculo a construc;ao da identidade do grupo, configurando-se como fator de 

ameac;a a institucionalidade. Augusto de Franco aponta a reflexao: 

As organizac;oes nao-governamentais, reconhecidas pelo importante papel 

que desempenharam no processo de abertura democratica, sempre foram avaliadas 

com enfase na relevancia de sua atuac;ao externa. A tendencia de ver os acertos 

com lentes de aumento e as falhas com vistas grossas comec;a a ceder espac;o para 

a discussao da cultura interna, ate entao pouco estudada e debatida. 

"Nao podemos nos deixar embalar pelo chamado 'mito da pura virtude' de 

que normalmente se reveste esse setor; apesar da pureza dos fins, a natureza 

humana e propensa ao erro e nao se tern como fugir a essa realidade." (Rodrigues, 

1977, p. 40). 

Urn modelo de gestao para ONGs pressupoe a descentralizac;ao e a 

participac;ao de todos no projeto comum. E por meio da participac;ao que o grupo se 

compromete com o modelo adotado, na medida em que o compreende e que 

percebe nele as condic;oes democraticas para que cada urn, direta ou indiretamente, 

possa influenciar os destinos da organizac;ao. Sem participac;ao e democracia 
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internas, fica diffcil implementar as mudanc;as necessarias para que a organizac;ao 

acompanhe o atual contexto, que se modifica de forma acelerada grac;as aos 

processos de globalizac;ao e de novas tecnologias de comunicac;ao e informac;ao. 

A globalizac;ao alterou os processos internos das instituic;oes. Com o avanc;o 

da comunicac;ao e da informatica, dominar a gestao da informac;ao e do 

conhecimento tornou-se fator decisivo para acelerar e qualificar o fluxo de 

informac;oes internas, de forma a permitir urn processo decis6rio pautado na analise 

cuidadosa das variaveis internas e externas, bern como a otimizac;ao dos recursos e 

do impacto das ac;oes politicas em defesa do bern comum. 

Segundo Monica Bose em sua dissertac;ao de mestrado para USP, urn outro 

ponto interessante a ser abordado no Terceiro Setor com relac;ao a Gestao esta 

intimamente focado na Gestao das pessoas. 

Segundo Thompson, citado por Bose, Monica 16
: 

"Se existe urn ponto em comum nas organizagoes da sociedade civil ou no 
Terceiro Setor e o de colocar no centro do cenario o social, as pessoas. Se 
a politica se estrutura cada vez mais ao redor do poder e a economia em 
relagao ao Iuera, o espago comum do Terceiro Setor sao as necessidades 
humanas, uma certa utopia com relagao ao social". 

Ainda para Monica 16
, frente as caracteristicas, estrategicas e desafios do 

Terceiro Setor, parece inegavel que a afirmac;ao de Thompson seja essencialmente 

verdadeira. Entretanto, se tal valor atribuido as "necessidades humanas" encontra 

eco quando pensamos no publico atendido ou beneficiado, direta ou indiretamente, 

pelas organizac;oes do Terceiro Setor, e possivel constatar que as pessoas internas 

a organizac;oes, muitas vezes sao colocadas me uma posic;ao menos central. 0 

carater de militancia e a adesao aos valores da organizac;ao tern sido, ao Iongo dos 

anos, suficientes para manter urn corpo funcional comprometido e engajado, seja 

ele remunerado ou voluntario. Culturalmente isto tern funcionado. Em decorrencia, 

as preocupac;oes com o desempenho, com a produtividade, com a qualificac;ao, com 

as recompensas e com o desenvolvimento profissional, sao relegados em segundo 

plano. 

Mas essa formula parece nao funcionar mais frente aos desafios que o setor 

se propoe a enfrentar. A profissionalizac;ao do setor, vinculada ao ·aumento da 

16 BOSE, MONICA E SCHOENMAKER, Especifidades da Gestao de Pessoas no Terceiro Setor, acessado em 
10/04/2008 http://www .sincolon.org.br/down/Trabalhos%20Acad%EBmicos/GPRA129l.pdf. 
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eficacia e eficiencia de suas organizac;oes, necessariamente · passa pela 

profissionalizac;ao das pessoas que o compoem, voltada para o desenvolvimento de 

novas competencias, como explica Gohn: 

"A palavra de ordem passou a ser eficiencia e produtividade na gestao de 

projetos sociais, para gerir recursos que garantam a sobrevivencia das 

pr6prias entidades. Ter pessoal qualificado, com competencia para elaborar 

projetos com gabarito passou a ser a diretriz central e nao mais a militancia 

ou engajamento anterior a causa em agao." (Gohn, 2001 :78). 

Neste sentido que surge a necessidade das organizac;oes do Terceiro Setor 

se preocupar de forma mais direta com a gestao das pessoas que trabalham ou 

prestam servic;os nestas entidades, sabemos que todas as organizac;oes prezam pel 

eficiencia e eficacia de seus colaboradores, e seus prestadores de servic;os, afinal 

com urn mundo cada vez mais competitivo, devemos ter em nosso quadro pessoas 

qualificadas e capazes de gerir e controlar os recursos de forma correta e eficaz, no 

entanto no Brasil, verificamos que as organizac;oes do Terceiro Setor em sua maioria 

sao muito amadoras, nao possuem em seus quadros inclusive ate mesmo seus 

fundadores ou idealizadores nao tern experiencia ou competencia para gerir, 

controlar e orientar esta organizac;ao tern uma ideia boa, urn projeto interessante, 

que com o tempo sera engolido pelo mercado devido a falta de competencias e se 

perdendo mais uma entidade. 

Essas organizac;oes devem tern metas claras de objetivos a serem atingidos, 

formas de hierarquias bern definidas tambem, e nao urn oba, oba, que ninguem sabe 

quem manda, ninguem responde para ninguem, deve haver uma forma de gestao 

participativa e vinculada em resultados, resultados estes que possam ser revertidos 

para propria organizac;ao. 



57 

7 CONCLUSOES E CONSIDERACOES FINAlS 

A conclusao do trabalho realizado nas Entidades de Terceiro Setor na 

Cidade de Curitiba nao pode ser de forma muito satisfat6ria, afinal, foi realizado urn 

questionario que procura evidenciar os problemas enfrentados por estas 

organizac;oes e tambem tentando descobrir qual e o sistema de gestao utilizado 

atualmente, no entanto apesar da pesquisa ser enviada para mais de 50 lnstituic;oes 

do Terceiro Setor desta Cidade apenas 03 (Tres) foram solidarias e resolveram 

responder, clara que este numero e muito pequeno para ser tornado de base uma 

vez que a quantidade pesquisa representava urn a amostra de cerca de 10% das 

instituic;oes cadastradas na Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoc;ao Social do 

Estado do Parana, mais acho relevante demonstrar as respostas recebidas com 

intuito ate de fazer-se conhecer estas instituic;oes que resolveram ajudar. 

0 questionario iniciava com os dados da instituic;ao, missao e objetivos, 

ap6s comec;avam as perguntas propriamente ditas que servem para analise da 

gestao destas instituic;oes, na parte de anexos deste trabalho, serao apresentados a 

c6pia dos questionarios enviados e os dados as respectivas instituic;oes que 

forneceram as respostas para possiveis consultas. 

A primeira pergunta realizada diz respeito a origem dos recursos recebidos, 

as 03 lnstituic;oes informaram que os recursos vern de origem privada, publica, 

atraves de campanhas, doac;oes e eventos realizados. 

Outro ponto abordado foram os recursos humanos utilizados, no caso de 02 

lnstituic;oes utiliza-se de Voluntaries e Funcionarios registrados, no entanto a outra 

lnstituic;ao pesqu!sada utiliza-se de Voluntaries e Terceiros, o perfil da mao de obra e 

bern diversificado entre homens e mulheres e tambem existem todas as faixas 

etarias apresentado uma maioria entre os 32 e 42 anos e para todas as 

escolaridades. 

Com- relac;ao a formac;ao dos Gestores destas lnstituic;oes tern urn ponto 

favoravel, pais seus gestores sao formados em areas afins que se enquadram com o 

perfil e missao da organizac;ao. 

A pergunta que queria saber quais os maiores problemas enfrentados foi 

unanime a resposta em todas as pesquisadas a falta de provimento de recursos 

financeiros e a gestao de mao de obra voluntaria ficaram como destaques, clara que 

isto e extremamente importante para estas instituic;oes uma vez sem recursos nao 
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tern como seguirem realizando seus objetivos, e sem uma gestao correta do 

voluntariado nao tern como realizar suas tarefas planejadas uma vez que dependem 

muito da boa vontade destes para seguir em frente ajudando os outros. 

Todas as instituigoes consideraram essenciais a gestao, planejamento e 

controle como ferramentas essenciais para o futuro da organizagao, e informaram 

tambem que usam do planejamento estrategico, gestao participativa, reunioes 

peri6dicas como instrumentos. de gestao e ainda que possuem urn software de 

gestao que os auxilia em seu dia a dia, foram satisfat6rias tambem as respostas que 

diziam da necessidade de urn software de gestao que fosse possfvel controlar nao 

apenas as partes financeiras, contabeis e Recursos Humanos, mas tern a parte de 

Obrigagoes Acess6rias e fosse uma ferramenta de gestao. 

No entanto no que diz respeito a Contabilidade, apenas uma lnstituigao 

realgou sua importancia, as demais colocaram apenas como urn instrumento para 

cobrir com as obrigagoes legais. 

Com os resultados analisados atraves dos questionarios recebidos ficou 

meio diffcil conseguir responder na totalidade a minha pergunta, mais com as 

pesquisas bibliograficas realizadas em conjunto posso afirmar nao categoricamente, 

pois o universo pesquisado foi pequeno, que sim a falta de gestao e controle sao sim 

urn dos principais motivos para que estas instituigoes acabem sendo fechadas e 

fiquem sem realizar o objetivo e a missao para que foram criadas. 

Existe uma necessidade muito grande de que estas lnstituigoes sejam 

profissionalizadas se quiserem alcangar seus objetivos e o mercado deve cobrar 

efetivamente do governo agoes que possam inibir a falta de controle destas 

organizagoes, e leis mais rigorosas para aqueles que de forma dolosa realizarem 

desfalques a sociedade e ao governo. 

Enquanto nao existir por parte da sociedade uma cobranga efetiva em cima 

destas organizagoes e elas nao abrirem os olhos que devem ser mais profissionais 

dia ap6s dia estaremos assistindo instituigoes fechando suas portas por falta de 

controle e gestao, deixando a beira do descaso a parcela da sociedade que 

ajudavam e isso acaba por voltar novamente para sociedade. 

Por isso e uma obrigagao nossa, queremos ajudar sim, mais sendo 

profissionais, se quer doar, doe, mas aparega para verificar se seu dinheiro esta 

sendo investido de forma correta, a iniciativa privada tambem da mesma forma, nao 

deve apenas doar como uma forma de conseguir incentivos fiscais, mais sim doar e 
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cobrar de forma efetiva, os 6rgaos publicos atraves de seus fiscalizadores devem 

cobrar sim, mais dar respostas mais efetivas, mais esclarecedoras, nao apenas dizer 

que esta errado e nao dar soluc;oes de formas alternativas, por que no fim todos 

seremos os grandes prejudicados. 

Estas lnstituic;oes sao serias, todas foram criadas com o fim de ajudar 

alguem, o ao meio ambiente, ao proximo, aos animais, mais foram sim criadas com 

uma missao especifica, e devem cumprir esta missao com a maior gana possivel, 

procurar soluc;oes que fac;am com que consigam realizar suas atividades da forma 

mais eficiente e eficaz possivel, com uma gestae competente, com controle, 

planejamento, objetivos e metas claras para serem seguidas e gestores afim de 

arregac;ar as mangas e pegar no pesado, fazendo com que o cliente fico satisfeito, 

tanto o que recebe o beneficia quanto aquele que fornece recursos para que este 

beneficia seja executado. 

Espero que daqui a alguns anos possa rever este trabalho e ver que tudo 

mudou e estas lnstituic;oes ja sejam referencias em nosso pais e em todo mundo e 

que possam a cada vez mais empregar mais gente e ajudar ainda mais pessoas, 

livrando muitas do mundo da marginalidade e do crime e criando uma nova 

perspectiva de vida para toda a sociedade e por que nao dizer toda humanidade. 
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8 ANEXOS 

8.1 QUESTIONARIO 

QUESTIONARIO MONOGRAFIA CONCLUSAO CURSO P6S-GRADUACAO EM 
CONTROLADORIA 2007/2008 UFPR 

DATA: 

NOME DA INSTITUICAO: 

ENDERECO: 

TELEFONE: 

CONTATO: 

MISSAO: 

1. QUAL A PRINCIPAL AREA DE ATUACAO DA INSTITUICAO? 

2. POR QUE SURGIU A INSTITUICAO E SUA FINALIDADE? 

3. ORIGEM DOS RECURSOS: 
( ) PROPRIOS ( ) PRIVADOS( ) PUBLICOS ( ) EVENTOS 
( ) CAMPANHAS ( ) PARCERIAS ( ) CONVENIOS 
( ) GERACAO DE RENDA ( ) OUTROS 

)DOACAO 

4. RECURSOS HUMANOS: 
( ) VOLUNTARIO ( ) FUNCIONARIO ( ) PRESTADOR DE SERVICO( )OUTRO 

5. PERFIL PREDOMINANTE DA MAO DE OBRA 

FAIXA ETARIA ( ) 15 A 25 ( ) 26 A 31 ( ) 32 A 42 () 43 A 53 ( ) 54 A 64 
SEXO ( ) MASCULINO ( ) FEMININO 
ESCOLARIDADE 
( ) ENSINO FUNDAMENTAL ( ) ENSINO MEDIO ( )SUPERIOR 
( ) POS GRADUACAO ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO 
( ) OUTROS 

6. QUAL A FORMACAO ESPECiFICA DOS GESTORES DA INSTITUICAO? 

7. OS ENVOLVIDOS SABEM CLARAMENTE, QUAIS SAO OS OBJETIVOS, VISAO E 
MISSAO DA ORGANIZACAO E VESTEM A CAMISA PARA ALCANCA-LOS? 

8. QUAIS SAO OS MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA ORGANIZACAO 
ATUALMENTE? 

( ) PROVIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 
( ) LEGALIZACAO DA INSTITUICAO 
( ) OBTENCAO DE SEDE PROPRIA 
( ) CENARIO MACROECONOMICO 
( ) GESTAO DE MAO DE OBRA FUNCIONAL 
( ) GESTAO DE MAO DE OBRA VOLUNTARIA 
( ) GESTAO, CONTROLE E PLANJAMENTO DA ORGANIZACAO 
( ) OUTRO ESPECIFIQUE: _____ _ 
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9. NA SUA OPINIAO A GESTAO, 0 PLANEJAMENTO E 0 CONTROLE SAO 
FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA 0 FUTURO DA ORGANIZACAO? 

10. QUAIS OS INTRUMENTOS DE GESTAO USADOS ATUALMENTE PELA 
ORGANIZACAO? 

) PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
) TERCEIRIZA<;AO 
) REUNIOES PERiODICAS 
) GESTAO PARTICIPATIVA 
) CRIA<;AO DE METAS E OBJETIVOS 
) CRIA<;AO DE UM DEPTO DE CONTROLADORIA 
) QUALIDADE TOTAL 
) OUTRO ESPECIFIQUE: _____ _ 

11. ATUALMENTE A ORGANIZACAO UTILIZA-SE DE ALGUM SOFTWARE QUE AUXILIE EM 
SUAGESTAO? 
( ) SIM ( ) NAO 

12. QUAL A IMPORTANCIA PARA ORGANIZACAO A EXISTENCIA DE UM SOFTWARE DE 
GESTAO, QUE AUXILIA-SE NAO SOMENTE NA GESTAO FINANCEIRA, CONTABIL, 
RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVA, MAIS TAMBEM PARA 0 CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGACOES ACESSORIAS? 

13. PARA A ORGANIZACAO QUAL A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE? 

14. COMO SAO TRATADAS AS OBRIGACOES ACESSORIAS PELA SUA ORGANIZACAO, 
COMO PRESTACAO DE CONTAS 0 TRIBUNAlS DE CONTAS, ORGAOS 
FINANCIADORES, ETC? 

15. NA SUA OPINIAO 0 QUE E GESTAO PARA AS ORGANIZACOES DE TERCEIRO 
SET OR? 

16. NESTA QUESTAO DEIXO EM ABERTO PARA POSSiVEIS COMENTARIOS, OU 
OPINIOES. 
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8.2 INSTITUICOES PESQUISADAS 

NOME DA INSTITUICAO: "CVV PROGRAMA DE PREVENCAO DO SUICiDIO" 

DO CENTRO DE VALORIZAAO DAVIDA 

ENDERECO: Rua Carneiro Lobo n, 35 

TELEFONE: 141 e 3342-4111 

CONTATO por telefone, Com o plantonista, ou mande E-mail 

Curitiba@cvv.org.br 

MISSAO: "Valorizar a vida, contribuindo para eu as pessoas tenham uma vida mais 

plena e, conseqOentemente, prevenindo o suicidio". 

VALORES: Confianga na tendemcia construtiva da natureza humana. Trabalho 

voluntario motivado pelo espirito samaritano, de acordo com a proposta de vida. 

Diregao Centrada no Grupo. Aperfeigoamento continuo. Comprometimento e 

Disciplina. 

VISAO: Uma sociedade compreensiva, fraterna e solidaria. 

AREA DE ATUACAO DA INSTITUICAO: Pronto socorro emocional, atendendo 

pelos fones 141 e 3342-4111 durante as 24h e pessoalmente das 08h as 18h a Rua 

Carneiro Lobo n° 35. Onde as pessoas sao acolhidas, respeitando o sigilo e 

anonimato, para desabafarem suas perdas, Possibilitando o seu equilibrio 

emocional, clarificagao, naquele momento para que busquem, por si, ajuda de urn 

profissional da saude. 

POR QUE SURGIU A INSTITUICAO E SUA FINALIDADE:Na decada de 60 pela 

necessidade de atender pessoas que necessitavam serem acolhidas. Urn grupo de 

academicos iniciou esta caminhada e ao Iongo dos 46 anos este processo foi 

desenvolvido de acordo com as necessidades. Ver site www.cvv.org.br. 



63 

NOME DA INSTITUICAO: Associa~ao Solidarios Pela Vida - SOVIDA 

ENDERECO: Rua Professor Benedito Concei~ao, n° 1691 - Capao da lmbuia -

Curitiba - PR 

TELEFONE: (41) 3366-2334/3266-0314/3366-0009 

CONTATO: Zilene Lorenzetto I Presidente elou Jane Simiema de Carvalho I Diretora 

Cultural 

MISSAO: Acolher, abrigar orientar, alimentar medicar e confortar pessoas doentes 

de aids, por meio de sua casa de apoio. 

AREA DE ATUACAO DA INSTITUICAO: 0 atendimento de pessoal adultas de 

ambos os sexos, doentes de aids em situagao de abandono familiar e extrema 

carencia social. 

POR QUE SURGIU A INSTITUICAO E SUA FINALIDADE: Da necessidade de 

disponibilizar urn Iugar apropriado, casa de apoio, para acolher o grande numero de 

pessoas doentes de aids abandonados pelos familiares e que receberam alta da 

rede publica hospitalar. 
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NOME DA INSTITUICAO: Associa~ao Batista de A~ao Social de Curitiba. 

ENDERECO: Rua Bento Viana, 1.200 

TELEFONE: 41- 3091 4356 

CONTATO: Vivian T. Fernandes 

MISSAO: A ABASC tern por fim a promo9ao, organiza9ao, manuten9ao e 

desenvolvimento do bern estar social, da profissao, da saude, da educa9ao, da 

cultura e da assistencia espiritual a popula9ao, sem qualquer distin9ao de origem, 

ra9a, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discrimina9ao. 

AREA DE ATUACAO DA INSTITUICAO: A ABASC concentra suas atividades no 

ser humano, acolhendo-o e caminhando com ele, transformando desesperan9a em 

esperan9a, desilusao em sonhos e sonhos em realidade. 

POR QUE SURGIU A INSTITUICAO E SUA FINALIDADE: A ABASC - Associa9ao 

Batista de A9ao Social de Curitiba - e uma organiza9ao sem fins lucrativos, criada 

em 18 de dezembro de 1996, diante da necessidade de organizar as a96es sociais 

da Primeira lgreja Batista de Curitiba. 
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