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RESUMO

NUNES PEREIRA, Vanessa. Estudos para constituição de uma ONG: centro de
educação e apoio 6 missionários. 125fIs. Trabalho de Conclusão de Estágio
(Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

0 Terceiro Setor como fator decisivo e que futuramente poderá determinar a
sobrevivência das organizações , no mercado e na esfera social. 0 presente
trabalho aborda este setor tendo como objetivo principal desenvolver estudos para
delinear as ações para a constituição de ONG: Centro de Educação e Apoio â
Missionários, na esfera documental necessária para seu surgimento. Para atingir o
objetivo proposto neste estudo os procedimentos metodológicos utilizados foram
designados para fins como pesquisa exploratória, descritiva e aplicada, e para meios
como bibliográfica, e através de estudo de caso e pesquisa participante. Sua coleta
de dados foi realizada por entrevista não estruturada e focalizada, observação
participante e análise documental caracterizando uma pesquisa qualitativa. 0
trabalho foi concluído através do levantamento de informações necessárias para a
constituição da organização pelo histórico de organismos antecessores e
diretamente ligados às atividades da mesma, requisitos para seu registro legal,
apresentação e análise da legislação e modelos documentais, bem como as
providências para registro e constituição através de procedimentos administrativos e
técnicos. Com o apoio de referencial teórico e das informações necessárias para a
legalização da instituição proporcionando desenvolver as bases para sua existência
como OSCIP. Pode-se concluir que o levantamento de dados mais precisos e
detalhados exigiu minunciosa análise e longas entrevistas, o que contribuiu para
enriquecer a qualidade e o envolvimento com a pesquisa. A constituição da
organização visa apenas contribuir com a sociedade no âmbito de sua atuação, a
Igreja Católica e os princípios básicos da partilha, tolerância entre os povos e ajuda
reciproca social, utilizando-se de trabalho voluntário e disponibilidade de bem
feitores dando assim sua parcela de colaboração para a sociedade como um todo.
Por fim apresenta-se sugestões de estudos para o futuro.

Palavras-chave: terceiro setor, ongs, responsabilidade social.

ABSTRACT

NUNES PEREIRA, Vanessa. Estudies for the constitution of one non profit
organization: Center of Education and Support to the Missionaries.Work of
Conclusion of Period of training (Graduation in Administration. Federal University of
Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

The Third Sector as decisive factor and that future it will be able to determine the
survival of the organizations, in the market and the social sphere . The present work
approaches this sector having as objective main to develop studies to delineate the
actions for the constitution of one non profit organization: Center of Education and
Support to the Missionaries, in the necessary documentary sphere for its sprouting.
To reach the objective considered in this study the used metodológicos procedures
had been assigned for ends as exploratória research, descriptive and applied, and
for half as bibliographical, and through study of case and participant research. Its
collection of data was carried through by structuralized and not focused interview,
participant comment and documentary analysis characterizing a qualitative research
The work was concluded through the survey of necessary information for the
constitution of the organization for the description of organisms predecessors and
directly on to the activities of same, the requisite ones for its legal register,
presentation and documentary analysis of the legislation and models, as well as the
steps for register and constitution through administrative procedures and technician.
With the support of theoretical referencial and the information necessary for the
legalization of the institution providing to develop the bases for its existence as
OSCIP. It can be concluded that the more necessary and detailed data-collecting
demanded minunciosa analysis and long interviews, what it contributed to enrich the
quality and the envolvement with the research. The constitution of the organization
only aims at to contribute with the society in the scope of its performance, the Church
Catholic and the basic principles of the allotment, tolerance between the peoples and
social reciprocal aid, using of voluntary work and availability of well administrators
thus giving its parcel of contribution for the society as a whole. Finally this work
presents suggestions of studies for the future.

Palavras-chave: terceiro setor, ongs, responsabilidade social.
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1 INTRODUÇÃO

Globalmente todos vivemos momentos bastante peculiares e intensos nas
esferas política, econômica, financeira e social, que devido As ocorrências recentes
oriundas de guerras, atentados terroristas, catástrofes, desastres naturais, conflitos
religiosos, étnicos e de valores morais, tem refletido diariamente nas condições de
vida de cada indivíduo e cidadão.
Nesta perspectiva, os gestores vem lidando com um modelo
predominantemente capitalista, competitivo e globalizado economicamente, exigindo
que mercado e Estado se alinhem para competir ao panorama internacional
agressivo. Estes, entretanto, deparam-se com uma questão emergente e de cunho
social, que vai além da dicotomia tradicional Estado e Mercado - onde entre a união
do Estado e da Sociedade Civil convergem os esforços e a colaboração em prol do
interesse público no intuito de preencher as lacunas humanas que impedem o
desenvolvimento sustentável e transcendem aos ganhos individuais, a busca
desenfreada pelo lucro e As normas inflexíveis e impessoais determinadas pelo
governo.
Hoje é possível obtermos a ligação entre governo, empresas e organizações
do Terceiro Setor unidos, para que a Responsabilidade Social deixe de ser uma
forma periférica de incrementar a gestão, e passe efetivamente a ser um foco a
médio e longo prazo para todas as organizações, não apenas no intuito de maximizar
lucros e melhorar a imagem organizacional, mas como fator decisivo que futuramente
poderá determinar a sobrevivência das organizações no mercado - com o objetivo de
que todas as empresas contribuam para o desenvolvimento social, seja na esfera
pública, ou privada.
As organizações constituem-se como sistemas abertos

e propensos A

alterações internas e externas. Na América Latina, segundo dados da Associação
Brasileira das Organizações Não governamentais - ABONG, tornou-se maior a
importância da articulação entre organizações da Sociedade Civil Organizada para
fortalecer sua atuação nesta nova conjuntura transformadora onde o Brasil se
destacou, particularmente como um cenário de "surpresas ingratas" no ano de 2006,
ao se frustrarem as expectativas de mudança construídas pelos movimentos
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sociais e de organização da sociedade civil ao longo de vinte anos. A crise política de
disputa de poder, baseada em denúncias de corrupção, recolocou em último plano da
agenda da organização o debate de um projeto voltado para a redução das
desigualdades e para a justiça social.
Além disso o setor sem fins lucrativos, ou Terceiro Setor, tem apresentado
crescimento notável em todo o mundo nas últimas três décadas., sendo as áreas de
atuação das entidades que o compõe, as mais variáveis, abrangendo os serviços
sociais tradicionais e também as áreas emergentes.
Tal crescimento gera uma demanda por conhecimentos específicos que
expressam os desafios e peculiaridades deste setor. Desta forma concebe-se neste
trabalho a idéia de apresentar um guia que auxilie gestores ou leigos interessados
compreender os fundamentos básicos para a concepção de uma ONG, no âmbito da
legislação vigente em nosso pais. Aqui também

é apresentado o caso da

constituição de uma ONG para apoio aos missionários envolvidos com atividades
características de missão dentro da Igreja Católica.

1.1 Problema e tema de pesquisa

A Realidade advinda das tentativas de adequação das organizações
em meio as diversas forças que atuam internamente no Estado é algo que nos
remete a pensar no surgimento de novos atores sociais para fazer frente
satisfação das necessidades e como alternativa aos problemas estruturais
existentes. Dentro do reconhecimento de que a esfera pública pode ser
potencializada se houver colaboração em rede com a participação da articulação do
Estado, dentro da gestão no terceiro Setor, surge a necessidade de saber como
implantar e operar uma ONG , visando a exigência de um planejamento estratégico
que interligue as ações organizacionais de forma local e global, no sentido de gerar
resultados efetivos para que as mudanças ocorram mais rapidamente, e de forma
sustentável.
Da mesma forma é preciso conhecer os fatores e tendências que evidenciam
que a constituição das organizações do Terceiro Setor estão relacionadas a
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implementação e interação das praticas de Gestão passando por questões
burocráticas e desenvolvendo-se em meio ao surgimento da Responsabilidade
Social no contexto vigente.
Assim a pergunta da pesquisa pode ser definida da seguinte forma:

" Que

documentos, registros e ações devem ser gerenciados para implantar uma
ONG? "

0 presente trabalho pretende encontrar a resposta para esta questão
levantando dados e informações que verifiquem as ações necessárias

para

consecução da proposta.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Efetuar estudos para identificar que documentos, registros e ações
devem ser desenvolvidas para implantação e operação de uma ONG.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Identificar os documentos e registros necessários para a implantação de uma
ONG;
b) Caracterizar os documentos, registros e ações necessárias para a
implantação de uma ONG;
c) Analisar os documentos, registros e ações efetuados no processo de
implantação da ONG;
d) Propor ações no desenvolvimento do processo de implantação de uma ONG;

1.2.3 Oportunidade

0 momento vivido atualmente nos remete a pensar sobre os reflexos da Era
da Informação sobre a atividade econômica e os diversos fatores sociais gerados
por ela nas organizações . Assim surge a necessidade de convergir os interesses
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organizacionais em um objetivo comum entre o setor privado e as instituições que

compõe o Terceiro Setor. A crescente busca por estudos, pesquisas, e capacitação
em um setor ainda em expansão, juntamente com a diversidade e o potencial que as
ferramentas de gestão oferecem em se tratando de ações transformadoras são
fatores que contribuem para a realização deste estudo. 0 presente estudo mostra-se
original devido A falta de dados compilados de forma simples que abordem o tema,
bem como a pouca difusão do mesmo para os gestores das diversas

organizacionais.

áreas

1
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente, que para atingir o objetivo geral do presente trabalho sera
necessário construir uma conexão entre os seguintes temas: Teoria da
Responsabilidade Social Empresarial, Teoria sobre

o

Terceiro Setor ,

compreendendo as ONGs e as Organizações da Sociedade Civil de interesse
Público (OSCIPs), Teoria sobre as Organizações Sociais (OS) , abordando a
legislação vigente, bem como as praticas de Gestão. 0 produto dessa conexão sera
a construção do relacionamento entre as areas que desenham o quadro atual em
que se encontram respaldados os conceitos que definem o posicionamento e os
principais paradigmas presentes no elo empresa, clientes, governo e sociedade, na
construção de uma Organização Não governamental.
2.1 Responsabilidade Social

As mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas no Brasil nesta última
década estabeleceram relações novas entre os distintos agentes sociais: Estado,
Sociedade e Organizações. Sabe-se que não existe um consenso sobre a
Responsabilidade Social, mas existem vários conceitos. Assim, as dificuldades
teóricas apresentadas são muitas, e para que o fenômeno seja compreendido é
necessário

conhecer as principais correntes teóricas

que fundamentam e justificam os conceitos delineando os limites e implicações.
Mediante a crise social surgiram novas ferramentas de gestão e instrumentos
para regular e amenizar tal cenário. Neste âmbito a responsabilidade social, é pega
chave para contornar e amenizar o caos institucional apresentado atualmente. Neste
capitulo serão abordadas informações sobre a conjuntura atual, no intuito de
posicionar paralelamente os conceitos estabelecidos por autores dentro do
entendimento sobre a responsabilidade social corporativa.
Denominações como cidadania corporativa, investimento social

e

responsabilidade social constituem-se em conceitos que vem sendo discutidos e
modificados amplamente nos últimos tempos. De acordo com Mattar (2001), além da
inacessibilidade a bens e serviços essenciais, a maioria da população não tem
acesso a um bem considerado primordial nos dias de hoje: a informação. Assim,
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conclui - se que tanto a renda, quanto a informação e o conhecimento, estão
absolutamente concentrados nas mãos de uma minoria. E ele ressalta que a
concentração da informação acaba produzindo um aumento da concentração de
renda, gerando um ciclo vicioso, espúrio e difícil de vencer.
Ainda de acordo com o autor enquanto uma minoria privilegiada se beneficia
dos avanços tecnológicos e das constantes inovações do mundo contemporâneo, de
um ambiente de consumo de altíssimo valor agregado, de facilidades nunca antes
imaginadas, milhares de seres humanos vivem em situações de extrema pobreza,
sem acesso a bens e serviços básicos e a um mínimo de dignidade.
Desta forma, é irrefutável o fato de que mudanças precisam ser feitas em prol
da melhoria desse quadro tão alarmante do ponto de vista econômico, social e
também ambiental. Nessa conjuntura atualmente é dado enfoque â atuação do
Terceiro Setor e de conceitos como responsabilidade social que, a partir da década
de 90, começou a ser difundido de forma intensa no Brasil.
Em um primeiro momento a Responsabilidade Social pode ser entendia como
uma ferramenta ou um modelo de gestão empresarial, que segundo autores
contemporâneos insere-se em um modelo de visão organizacional.
Segundo Karkotli (2006) a responsabilidade social é assunto recente, cuja
teoria e a prática tem se desenvolvido apenas a partir da metade do século XX,
época de evolução social e criação de novas organizações em razão das falhas
cometidas pela governo nesta área, que tem demonstrado não possuir condições de
resolver todos os problemas sociais. 0 autor afirma que:
"0 entendimento de que o Estado é insuficiente como gerador das
soluções dos problemas sociais vem criando, tanto em empresas como nas
pessoas físicas, reflexões sobre o exercício da cidadania. As empresas
estão buscando maior conhecimento do assunto, as ONGs estão se
profissionalizando, os parceiros e clientes estão cobrando conduta social
das empresas antes de com ela negociar." (KARKOTLI, 2006, p.12)

0 conceito de Responsabilidade Social Empresarial é entendido por Alves
(2003) como uma nova visão da empresa e do seu papel na sociedade. Ela passa a
ser encarada como uma cidadã, um membro fundamental da sociedade dos homens,

20

uma entidade social que se relaciona com todos os outros agentes socioeconômicos
e, possui seus direitos e deveres que vão além das obrigações legais estabelecidas
no campo jurídico formal. Seu papel é de extrema relevância no meio em que está
inserida e ela necessita atuar em conjunto com os demais atores sociais, aspirando
um cenário futuro melhor.
Soares (2002) afirma que em todos os lugares avançam o processo de
desfronteirização, macro-alianças, abertura e privatização de empreendimentos
estatais enquanto a constituição de megacompetidores contrapõe-se ao
desengajamento do estado como produtor, aumentando a densidade
qualificação da concorrência globalmente. Paralelamente as exigências

e

a

e as

responsabilidades sociais atribuídas As empresas tem avançado levando ao
surgimento de conceitos novos como os de cidadania corporativa, lucro merecido e
riqueza sancionada que dão sustentação ao conceito de empresa válida.
Apresentando tal posicionamento o autor infere três conjuntos de "posturas
chaves" adotadas na construção da empresa válida. São elas: A "Governança
Stakeholder'', "Balanços Sociais", e "Alinhamento A nova economia". Na primeira
idéia apresentada o autor reafirma que o modelo Stakeholder leva as companhias a
voltarem-se para interesses de maior amplitude e de maior diversidade presentes
em seu ambiente de negócios, pois o foco deixa de ser somente o lucro. Quanto ao
fundamento dos Balanços Social e Ambiental o autor traça um paralelo entre a
perpetuação da empresa semelhante A própria espécie humana resultante do
equilíbrio entre a transformação e a preservação da natureza. 0 equilíbrio entre a
eficácia tecnológica e a redução da exclusão, pois somente conjugando esses dois
fatores a empresa responde aos requisitos de cidadania corporativa.

E finalmente abordando o Alinhamento A Nova economia o autor ressalta que
muito além da revolução tecnológica, incluindo as revoluções politico - ideológica e a
social - corporativa no surgimento de uma nova inteligência corporativa apta a
alinhar a estratégia de negócios e as práticas de gestão As impactantes tendências
derivadas de todas as transformações, da maior inserção de toda a sociedade, no
processo produtivo, na abertura de mercados a todas as classes e da construção de
uma nova sociedade capaz de zerar a pobreza absoluta por ampla inclusão sócio econômica.
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Ashley (2003) afirma que para a Filosofia o conceito de responsabilidade é
definido como a possibilidade de prever os efeitos do comportamento, analisá-los e
de corrigi-los. Para as Ciências Sociais, entretanto, a responsabilidade social é a
responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos seus atos, seja pela
sociedade, seja pela opinião pública.
Os autores Karkotli e Aragão (2004) afirmam que anteriormente à absorção
da responsabilidade social no pais, os princípios da caridade e custódia eram
composições que associavam os princípios paternalista e assistencialista, sendo
considerados apenas como obrigação dos indivíduos, particularmente proprietários e
gestores, e não somente das empresas.
Beghin (2005) também reafirma que a realização de doações, apoio
projetos ou ações de combate à miséria e à pobreza por parte dos empresários não
é algo novo, quando considerada a prática individual. Entretanto as atividades
exercidas pelas organizações nessa esfera, são algo particularmente recente no
Brasil.
Segundo informações disponíveis no

site

do Instituto ETHOS a

responsabilidade social empresarial:
L.] é um tema de grande relevância nos principais centros da economia
mundial. Nos Estados Unidos e na Europa proliferam os fundos de
investimento formados por ações de empresas socialmente responsáveis.
O Sustainability Index, da Dow Jones, por exemplo, enfatiza a necessidade
de integração dos fatores econômicos, ambientais e sociais nas estratégias
de negócios das empresas. Normas e padrões certificáveis relacionados
especificamente ao tema da responsabilidade social, como as normas
SA8000 (relações de trabalho) e AA1000 (diálogo com partes interessadas),
vêm ganhando crescente aceitação.[...] A obtenção de certificados de
padrão de qualidade e de adequação ambiental, como as normas ISO, por
centenas de empresas brasileiras, também é outro sim bolo dos avanços
que têm sido obtidos em alguns aspectos importantes da responsabilidade
social empresarial. (ETHOS, 2007)

Segundo dados do site também é possível associarmos as enormes
carências

e

desigualdades sociais existentes em nosso pais, dando

responsabilidade social empresarial relevância ainda maior, tendo em vista que a
sociedade brasileira espera que as empresas cumpram um novo papel no processo

Y)

de desenvolvimento, agindo como agentes de uma nova cultura, atores de mudança
social e construtores de uma sociedade melhor.
Karkotli (2006) afirma que faz-se necessário que as organizações busquem
uma linha de coerência entre o discurso e a prática de suas ações, e que o
desempenho deve repercutir o esforço conjunto e continuado em busca de um
diferencial que justifique sua viabilidade e envolva valores combinados como a
cidadania, preservação ambiental e ética. Para que ocorra a verificação da ética e
do quanto uma organização pode ser dita responsável socialmente são necessários
instrumentos de avaliação, os chamados indicadores de responsabilidade social,
que constituem-se como "[...] instrumentos que podem ser utilizados para que haja o
direcionamento das estratégias organizacionais, para avaliação da eficácia das
metas e iniciativas planejadas para a parceria e transformação do seu entorno[...]"
(KARKOTLI, 2006, p. 35)
0 autor afirma que dentre os diversos indicadores existentes, nos diversos
países, e de acordo com leis e estágios de responsabilidade social, os mais
conhecidos no Brasil são: "o relatório Anual de Responsabilidade Social e os
Indicadores Ethos, o Balanço Social, do Instituto de Análises Sociais e Econômicas
(lbase), as normas ISO 14000 e SA 8000, 0 Account Ability — AA 1000, o Global
Compact e o Acordo do Equador."
A autor menciona que o Instituto Ethos apresenta os Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial como um método que consiste basicamente
em um questionário com diversos indicadores a ser respondido pelas empresas
interessadas em avaliar seu grau de responsabilidade social, e que o mesmo
questionário dividi-se em seis temas: valores e transparência, público interno, meio
ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade

e governo e sociedade,

conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 1 - Indicadores ETHOS de Responsabilidade Social

23

Temas

Indicadores
Compromissos éticos

Valores e Transparência

Enraizamento da cultura organizacional

Dialogo com os stakeholders
Relações corn a concorrência
Balanço Social
Relações com sindicatos

Público interno

Gestão participativa
Participação nos resultados e boni fi cação
Compromisso com o futuro das crianças

Valorização da diversidade
Comportamento frente a demissões
Compromisso,

desenvolvimento

profissional

e

empregabilidade
Cuidado com saúde, segurança e condições de
trabalho

Preparação para aposentadoria

Conhecimento sobre o impacto no meio ambiente
Meio ambiente

Minimização de entradas e saídas de materiais na
empresa
Responsabilidade sobre o ciclo de vida dos
produtos e serviços
Comprometimento da empresa com a causa

ambiental

Fornecedores

Critérios de seleção de fornecedores

Política de marketing e comunicação
Consumidores/Clientes

Excelência no atendimento
Conhecimento dos danos potenciais dos produtos
e serviços
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Gerenciamento do impacto da empresa junto á

comunidade
Comunidade

Mecanismos de apoio a projetos sociais
Estratégias de atuação na área social
Mobilização dos recursos para o investimento

social
Reconhecimento dos funcionários
Contribuições para campanhas politicas
Práticas anticorrupção e propina

Governo e sociedade

Liderança e influência social
_ Participação em projetos sociais governamentais

Quadro 1 - Indicadores Ethos de Responsabilidade Social
Fonte: Responsabilidade Social Empresarial, Karkotli, 2006, p.135

0

Instituto apresenta também dados referentes aos indicadores de

responsabilidade social, pesquisados no ano de 2004 com diversas empresas no
panorama nacional, e as respectivas notas para cada item pesquisado:

2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

7,4

8,1

8,5

9,0

9,38

5,8

5,7

5,5

5,0

4,97

9,0

10

9,5

10

10

7,4

8,2

7,7

8,2

8,79

5,4

5,8

5,4

4,5

4,13

8,1

9,2

8,9

8,9

9,91

7,6

8,5

8,9

8,6

9,05

3,6

5,2

5,2

4,5

4,1

10

10

10

10

9,95

7,3

8,1

8,1

8,7

8,9

5,4

5,2

4,9

4,3

3,77

8,8

10

10

9,8

9,96

Clientes

8,7

9,1

9,0

9,9

9,63

7,1

7,3

6,9

6,1

5,93

10

10

10

10

9,88

Comunidade

8,9

9,0

9,3

9,5

9,45

5,7

5,9

5,7

4,5

3,74

10

10

10

10

10

Valores e

Transparência
Público interno

Meio Ambiente
Fornecedores

Consumidores e

Quadro 2 - Indicadores Ethos - Resultados da versão 2004
Fonte: Instituto ETHOS, disponível em www.ethos.org.br , Acesso em janeiro de 2007.
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0 contexto apresentado pelas organizações estudadas reflete o desafio para
conquista de maiores níveis de competitividade e produtividade, introduzindo a
crescente preocupação com a atuação organizacional perante sua atuação e a
crescente legitimização social. Em contrapartida como resposta aos reflexos do
mercado global, as empresas tem investido mais em qualidade, no aprendizado
dinâmico

e

continuo evoluindo em sua atuação para com seus clientes,

fornecedores, consumidores, comunidade, governo meio meio ambiente e sociedade.
Segundo Karkotli (2006) as organizações de hole estão inseridas em uma
situação alarmante de desconformidade em relação ao meio ambiente, aos direitos
humanos e as condições de trabalho e isto vem requerendo iniciativa urgente no
sentido de amenizar tais deficiências." 0 autor também a fi rma que além destes
fatores há também a pressão da competitividade decorrente da expansão dos
mercados, o que leva as empresas a efetuarem mudanças em suas políticas e
praticas de administração, especialmente em gestão de pessoas. Neste aspecto o
autor afirma o seguinte posicionamento:
" 0 ambiente de acirrada competição vivenciado pelas empresas na
atualidade vem, sem dúvida, Ries impondo a necessidade de uma atuação
diferenciada como imperativo de sobrevivência no mercado, exigindo-lhes
uma verdadeira mudança de paradigma ao determinar a transformação das
atitudes empreendedoras fundamentais simplesmente em conceitos
lucrativos, para atitudes e praticas administrativas mais solidarias, no que diz
respeito as suas interações e responsabilidades sociais com a comunidade
onde atuam e de onde tiraram sua sustentação econômica." (KARKOTLI,
2006, p.13)

0 autor conclui afirmando que a sociedade esta sendo conduzida por aguas
revoltas da transição e das mudanças, e que infelizmente as organizações ainda
precisam aprender a vislumbrar todas essas questões de forma integrada,
reinventando suas estratégias e operações.

2.2 Terceiro Setor

Conceito ou expressão de linguagem, o significado de Terceiro Setor é
considerado por Rubem César Fernandes (apud - 3 0 Setor e Desenvolvimento
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Sustentável) termo pouco conhecido no Brasil. Traduzido originalmente do
vocabulário sociológico nos Estados Unidos ( third sector) costuma ser utilizado
juntamente com a expressão " organizações sem fins lucrativos" (non profit
organizations), designando espécie de instituição na qual os benefícios financeiros

não podem ser distribuídos entre diretores e associados, sinônimo também da
expressão "organizações voluntárias" em complemento à primeira, onde o lucro não
lhes é permitido sendo sua criação originada a partir da vontade dos fundadores
expressando adesões e contribuições voluntárias.
0 autor ressalta que o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins
lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária em âmbito nãogovernamental em um processo de continuidade das ações tradicionais de caridade,
da filantropia e do mecenato, expandindo o seu sentido para outros domínios,
incorporando conceito de cidadania e sociedade civil.
De acordo com afirmação de IOSCHPE (1997), segundo palestra proferida
por Jeremy Rifkin no Encontro lbero Americano do Terceiro Setor, é necessário
acabar com os paradigmas politicos e compreender que cada pais tem três setores
e não dois. Uma vez que isso ocorra, segundo o autor abriar-se-6 a possibilidade de
um novo contrato social para a civilização denominada por ele como uma nova visão
e uma nova missão para o século XXI, tendo em vista que o setor mercado cria
capitais e empregos de mercado, enquanto o setor governo cria capitais e empregos
de mercado sendo que ambos são insuficientes. Há também a sociedade civil que
cria capital social e empregos. 0 autor também dá ênfase ao rápido crescimento do
setor de ONG's e aponta o problema do Terceiro Setor como "status colonial" e a
"falta de identidade".
Segundo o autor:
"[...]0 setor de ONGs está crescendo mais rapidamente do que os outros
dois. 0 problema é que os participantes do Terceiro Setor estão em um
status neocolonial. Pensam como um setor subjugado. suplicam ao
governo, ao mercado e às instituições filantrópicas para obter verbas. Têm
de compreender que o governo está começando a desaparecer da vida das
comunidades, que seu papel é cada vez menos importante, que está
passando a delegar verbas e programas. 0 mercado está tornando-se
cada vez mais globalizado e não interno. Que vai acontecer com as
fundações? A responsabilidade da vida ph/ice passará a ser delas e do
setor não-governamental. Esse é o processo de libertação[...]" (IOSHPE,
p.20, 1997)
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Com essa afirmativa o autor assevera que tal liberdade implica em uma nova
responsabilidade inferindo a falta de consciência do Terceiro Setor sobre sua
condição, sendo que faltando-lhe a referida identidade, não há

o poder, e na

ausência do poder não há como o Terceiro setor tratar igualmente o mercado e o
governo.
A partir ainda da diferenciação entre o capital social e o capital de mercado,
dentro da filosofia tradicional de mercado, o autor infere que cada indivíduo
maximiza seus próprios interesses no mercado enquanto que o capital social esta
baseado numa teoria totalmente diferente, onde cada pessoa doa-se para a
comunidade, otimizando o bem estar desta e os interesses pessoais de cada
indivíduo, e, para isso é necessário o equilíbrio entre ambos fatores.
Em suma para o autor é necessária a compreensão de que quando é
estabelecida a civilização em primeiro lugar constitui-se a comunidade ou capital
social, e em seguida o comércio e o governo, sendo que neste século este raciocínio
foi invertido para a idéia de que criamos inicialmente um mercado forte para
posteriormente construirmos uma comunidade forte. Tal pensamento é refutado pelo
autor quando afirma que o Terceiro Setor é também o primeiro setor, de forma que é
crescente a necessidade da congregação entre os grupos de serviços, das Igrejas e
outros para discutir a construção de um novo centro de ação para o setor civil em
cada comunidade e em cada pais. Não obstante considera ainda sobre o papel
da fundações, de forma que as mesmas funcionam como catalisadoras, fonte de
inspiração e motivação, e que uma vez concretizada uma parceria entre governo e
setor civil abre-se um leque de oportunidades.
De acordo com IOSCHPE (1997) citando Thompson em sua palestra
proferida no Encontro Ibero Americano do Terceiro Setor o grande desafio para o
futuro é ver como a partir do social, o mercado pode ser reinventado para que
satisfaça as necessidades de bens e serviços da maioria da população e não de
uma minoria, bem como o Estado enquanto extensão de um contrato social de forma
que possa refletir essa relação, em que as pessoas estejam no centro das relações
políticas.

)8

-

Afirma ainda que os elementos para que o Terceiro Setor possa cumprir esse
papel vão muito além da soma de projetos e ações particulares. Segundo o autor
estes elementos são os que dão um caráter diferente As organizações da sociedade
civil sobre os quais é preciso desenvolver-se. A transparência nas finanças e na
ação; o interesse e a defesa dos interesses comuns na sociedade, diante de uma
cultura do privado, do individual; o voluntariado a solidariedade e a filantropia; a
cidadania participativa e responsável ante a exposição política e social.
0 estudo do terceiro setor é uma área de conhecimento nova tanto no Brasil
quanto no resto do mundo. No Brasil, recentemente as escolas de Administração
iniciaram os estudos sobre o tema. 0 estudo do terceiro setor, ou das organizações
sem fins lucrativos, 6, atualmente, um dos temas que mais desperta interesse nas
escolas e faculdades de Administração no Brasil. Este é reflexo de um conjunto de
tendências complexas e inter-relacionadas, como a adoção do discurso da
responsabilidade social e da cidadania empresarial por parte das empresas

privadas; dos programas de reforma do Estado que ocorrem no âmbito do governo
federal e em estados e municípios, baseados nos pilares de descentralização
política e administrativa, privatização de espaços anteriormente reservados A
esfera estatal; e, o movimento de progressiva democratização da sociedade
brasileira, que, aos poucos, abandona a herança do período autoritarista.
0 termo terceiro setor, no uso corrente, é usado para se referir A ação social
das empresas, ao trabalho voluntário de cidadãos, As organizações do poder público
privatizadas na forma de fundações e organizações sociais. Muito além de um
conceito rigoroso ou um modelo solidamente fundamentado em teoria - política,
organizacional, ou mesmo sociológica, o terceiro setor, no Brasil, é uma idéia, um
espaço para mobilizar a reflexão, os recursos e principalmente a ação.
Segundo Prata (2003) o terceiro setor é formado por organizações privadas,
sem fins lucrativos, voltadas para atender as demandas sociais, visando o
desenvolvimento social, econômico e politico.
Nesse contexto Rosa (2003) apresenta os principais atores sociais do terceiro
setor de acordo com a figura abaixo:
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Quadro geral dos principais atores do Terceiro Setor
1° Setor - Governo

Agentes públicos atuando para fins públicos
2° Setor - Privado/Mercado

Agentes privados atuando para fins privados
3° Setor - Agentes privados agindo para fins públicos
Organizações crediticias (sem vinculo com o sistema financeiro nacional - art. 192, CF/88/Lei n° 10.194 e
CNM/Bacen n° 2.627 (de 2/8/1999)
Fundações, Institutos, Empresas com responsabilidade social, Entidades beneficentes, Empresas doadoras, Elite
filantrópica, Voluntários/pessoas físicas, Fundos comunitários, Entidades sem fins lucrativos, Filantrópicas,
Utilidade Pública, Entidades dos Conselho Nacional de Assistência Social, Associações, Cooperativas,
Organizações sociais, ONGs, OSCIPs.

-- igura 3 - Quadro dos principals atores do Terceiro Setor

Rosa, Marco Legal do Terceiro Setor p.30, 2003.

2.2.1 Características do Terceiro Setor no Brasil

No Brasil, Terceiro Setor é o conjunto de atividades voluntárias que realizam
programas, projetos e ações que visam defender interesses da coletividade e
atender necessidades da população em geral, principalmente em áreas como a
saúde, educação, assistência social, cultura, meio ambiente, entre vários outros
setores.
0 terceiro setor surge na década de noventa como portador de uma nova

realidade e a promessa da renovação do espaço público prometendo resgatar
solidariedade

e a cidadania, a

humanização

do capitalismo no intuito de

possivelmente superar até mesmo a pobreza. A reposta para tal ideal estaria em
posicionamentos baseados no voluntariado e filantropia.
Evidentemente as organizações que compõem o terceiro setor não são novas.
No Brasil, têm-se como exemplos tradicionais, as obras sociais e as organizações
não-governamentais . Nova é a forma de olhá-las como componentes de um "setor"

que pleiteia igualdade em relação ao Estado e ao Mercado. Um fato interessante e
normalmente despercebido é que, no Brasil, o terceiro setor busca seu lugar ao sol
ao mesmo tempo em que é proposta a parceria intersetorial que obscurece os
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limites entre os três setores. 0 terceiro setor nasce, aqui, demarcado com o aspecto
de parceria enquanto que em outros países em justaposição foi a diferença e
proclamação de independência dos outros setores que caracterizou o nascimento do
terceiro setor.
Entretanto vários atores contribuíram para trazer à tona este contexto de
terceiro setor retratando positivamente seu papel fazendo frente aos problemas
sociais mais prementes do pals. Em contrapartida mais do que as próprias
organizações sem fins lucrativos brasileiras, foram as entidades como o Banco
Mundial, o Governo Federal e as empresas Privadas que moldaram esta perspectiva.
As pioneiras a se identificar como

organizações não-governamentais

organizaram-se coletivamente apresentando sua identidade e valores comuns
sociedade, baseadas promoção da defesa de direitos. Entretanto, o que de fato
ocorreu , foi que com à revelia e com a oposição das ONG'S brasileiras que se
construiu o espaço chamado terceiro setor. Nesse contexto Tenório (2002) afirma
que é necessário que as Organizações não governamentais além de manter a
concentração de recursos m suas atividades-fim mantenham também o processo de
tomada de decisões em colegiados, ampliando a participação para empregados,
colaboradores e cidadãos beneficiários.
Tendo por ano-base 2002, em pesquisa realizada pelo IBGE e o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, em parceria com a Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais - ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas - GIFE, estimou-se que as fundações e associações sem fins lucrativos
em atividade no Brasil são em torno de 276.000.
Nas últimas décadas tem-se observado que o interesse no Terceiro Setor é
uma das decorrências das políticas reformistas de Estado, ocorridas nas últimas
décadas do século XX, as quais, em muitos casos, provocaram a desmobilização
das estruturas públicas voltadas à prestação de serviços sociais à comunidade. Se é
incorreto afirmar que a responsabilidade estatal na execução dessas atividades
socialmente relevantes foi integralmente transferida ao setor privado, certo é que ao
menos foi incentivada a co-responsabilidade das entidades privadas (com destaque
para aquelas não-lucrativas) para o seu desenvolvimento.
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Neste momento, o Estado, as empresas privadas, a midia e a própria
sociedade passam a olhar com seriedade o conjunto de organizações que compõem
o terceiro setor, e a universidade é demandada para produzir conhecimento que
permita compreender este fenômeno e apoiar o seu desenvolvimento.
A promessa do terceiro setor 6, um desejo constituído a partir da visão de
diversos atores sociais externos ao próprio terceiro setor, fundamentada em
argumentos relativamente instáveis. Entretanto há que se preponderar as
características e resultados de práticas concretas e sólidas.
Dentro dos aspectos compreendidos pelo Terceiro Setor é importante definir o
papel da questão "Desenvolvimento Sustentável" na ótica em que se situam as
organizações nesse novo contexto, tendo em vista que o interesse pelo tema
Desenvolvimento Sustentável surgiu em meados do Pós-guerra, quando o homem
percebeu a dimensão consciente da possível extinção completa de todas as
espécies do planeta, incluindo o próprio ser humano. Com os avanços tecnológicos,
as pesquisas, descobertas e transformações sociais surgem novas necessidades,
que não obstante reincidem sobre a utilização dos recursos naturais e na infraestrutura mantenedora e perpetuadora das condições de vida na terra.
Sabe-se que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes
desequilíbrios; onde por um lado a abundância, riqueza e fartura acumulada é o
oposto da miséria, degradação ambiental e a poluição crescente. Mediante tal
constatação, surge o conceito, a idéia do Desenvolvimento Sustentável (DS), no
intuito de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e,
ainda, te tentar solucionar o problema da pobreza mundial.
A humanidade possui habilidade para desenvolver-se de forma sustentável,
mas precisa garantir suas necessidades presentes sem comprometer as habilidades
das futuras gerações para que elas mesmas possam diagnosticar suas próprias
necessidades. É o desenvolvimento do equilíbrio, da harmonia em meio as
limitações ecológicas, visando a melhoria da qualidade de vida e das condições de
sobrevivência, na busca da equidade e justiça social para todos.
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Para atingir o DS, a proteção do ambiente tem que ser entendida como parte
integrante do processo de desenvolvimento
isoladamente. Para isso

é necessário

desenvolvimento, que diferentemente de

e não

pode ser considerada

que se compreenda o

conceito de

crescimento (conceito que não leva em

conta nenhum outro aspecto da qualidade de vida a não ser o acúmulo de riquezas),
preocupa-se com a geração de riquezas, mas tem o objetivo de distribui-las, de
melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, a
qualidade ambiental do planeta, e tendo como aspectos prioritários a satisfação das
necessidades básicas da população, a solidariedade para com as gerações futuras,
a preservação dos recursos naturais, a elaboração de um sistema social eficaz e
eficiente, e a efetivação dos programas educativos.
Schenini (2005) afirma que com o advento do crescimento econômico e a
industrialização dos países as empresas aperfeiçoaram suas técnicas de produção e
gerenciamento em seus processos operacionais, que entretanto, passou a consumir
um quantidade crescente de recursos finitos da natureza, tanto com matérias-primas
quanto rejeitos e sobras degradantes do solo, atmosfera e da água.
Dentre as inúmeras razões para justificar a adoção de medidas
ambientalmente amigáveis nas organizações

o autor ainda lista dentre as

motivações internas o custo de redução, reciclagem, remoção tratamento

e

disposição de resíduos; a diminuição de custos de matérias-primas; atualização
tecnológica; diretrizes e normas da empresa para a produção com qualidade total;
diretrizes e normas para a gestão ambiental; e obtenção de cultura organizacional
interna, e política ecologicamente corretas. Cita que entre as motivações com
origem no ambiente externo, destacam-se a pressão da comunidade local;
atendimento à legislação pertinente; novas regulamentações, regras e normas;
evitar ações judiciais; marketing, clientes

e

consumidores; vantagens na

competitividade; prevenção de acidentes ecológicos e pressão de ONG'S.
Sachs (2004) afirma

que o conceito

de desenvolvimento sustentável

acrescenta uma outra dimensão - a sustentabilidade ambiental - à dimensão da
sustentabilidade social. Sobre a mesma o autor afirma que:
" Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com
a geração atual e de solidariedade diacr6nica com as gerações futuras. Ela
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nos compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o que
desarruma a caixa de ferramentas do economista tradicional. Ela nos
impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras, eliminando o
crescimento selvagem obtido ao custo de elevadas externalidades
negativas, tanto sociais quanto ambientais. Outras estratégias, de curto
prazo levam ao crescimento ambientalmente destrutivo, mas socialmente
benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas socialmente
destrutivo." (SACHS, 2004, p.15)

Inferindo tal afirmação o autor

desenvolve os cinco pilares do

desenvolvimento sustentável definindo-os em Desenvolvimento Social, fundamental
por motivos intrínsecos e instrumentais, de acordo com a perspectiva de disrupgão
social avassaladora que assombra a realidade atual; Desenvolvimento Ambiental
que apresenta duas dimensões, os sistemas provedores de recursos e "recopientes'
para a disposição de resíduos; Desenvolvimento

Territorial com relação 6

distribuição dos recursos, da população e atividades no espaço; Desenvolvimento
Econômico, referente 6 viabilidade como condição essencial para a realização de
tudo; Desenvolvimento Politico tendo a governança democrática como um valor e
instrumento necessário para fazer fluir esse contexto.
Oferecendo os critérios de avaliação para as políticas propostas de
desenvolvimento, o autor infere que a transição inicia-se com o gerenciamento de
crises, o qual requer uma mudança imediata de paradigma, passando-se do
crescimento financiado pelo influxo de recursos externos e pela acumulação de
divida externa para o crescimento baseado na mobilização de recursos internos,
colocando as pessoas para trabalhar em atividades com baixo teor de conteúdo de
importações aprendendo a viver com nossas próprias fontes de recursos.
Assim associando os conceitos apresentados anteriormente, nos próximos
anos, parece evidente que as organizações do terceiro setor assumirão um papel
cada vez mais preponderante na prestação de serviços de caráter público, sejam
estes oferecidos espontaneamente, financiados com recursos próprios ou sejam
decorrentes de contratos públicos, ou mesmo decorrentes de ofertas comerciais
para um público consumidor pagante.
No passado o caráter assistencial da atuação das organizações filantrópicas
justificou, uma postura resistente 6 introdução de práticas gerenciais onde a
qualidade significava, alternadamente, oferecer o melhor serviço possível a um
número limitado de beneficiários.
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Uma postura que enfoca a qualidade de serviços deve deixar esta visão
assistencial no passado. A substituição da caridade e da filantropia por serviços
prestados a consumidores ou a cidadãos conscientes de seus direitos introduz a
exigência do uso eficiente dos recursos, e a necessidade de avaliação adequada do
que deve ser priorizado, em função dos recursos disponíveis, das necessidades do
público e das alternativas existentes. 0 aprimoramento da qualidade deve ser um
objetivo continuo das entidades, que não podem se acomodar em uma postura de
satisfação de estar fazendo a sua pequena parte, ou de paralisia frente ao
sentimento de impotência diante da magnitude dos déficits sociais.

2.3 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

A sigla OSCIP designa o termo Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público conforme a Lei n ° 9.790/99 e é considerada de acordo com Rosa (2003)
como grupo e subgrupo, gênero e espécie em relação as ONGs. De acordo com o
autor a OSC1P é reconhecida por ato do governo federal, emitido pelo Ministério da
Justiça após análise do estatuto da instituição.
Alguns requisitos devem ser atendidos para que se obtenha a qualificação de
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, e de acordo com Rosa (2003)
estão dispostos resumidamente nos artigos 1° ao 5° da Lei 9790/00, inferindo que a
entidade tenha as seguintes características: ser pessoa jurídica de direito privado
sem fins econômicos e lucrativos; atender aos objetivos sociais e normas estatuárias
da Lei; Apresentar cópias autenticadas dos documentos exigidos.
Entretanto Rosa (2003) afirma que tal Lei não substitui a Declaração de
Utilidade Pública Federal, fornecida pelo Ministério da Justiça, nem o Certificado de
Assistência social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Dentre as principais vantagens e mudanças propostas pela LEI 9.790/99 e
legislações seguintes o autor cita alguns aspectos mais marcantes para as
entidades:
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a) Profissionalização: Abertura da profissionalização da atividade com
vistas a maximizar os resultados do trabalho, frente a sua importância
e ao interesse público;

b) Possibilidade de remuneração dos dirigentes;
c) Abrangência institucional: Ampliação da finalidade de assistência
social, saúde

e

educação

para desenvolvimentos sustentável,

voluntariado, desenvolvimento econômico e social, combate A pobreza,
dos direitos estabelecidos e da construção de novos direitos, da
cidadania, da democracia, bem como as que se dedicam á
experimentação não lucrativa de novos modelo sócio produtivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego, crédito,
estudos, pesquisas entre outros;
d) Processo de Qualificação menos oneroso e mais ágil;
e) Mecanismos de planejamento, avaliação e controle dos projetos que
envolvem os recursos públicos na gestão estratégica, com nova
modalidade de parceria com o poder público (termo de parceria);
f) Beneficio de isenção de Imposto de Renda, em moldes anteriores
somente obtido com o Certificado de utilidade Pública Federal - UPF;
g) Possibilidade de receber as doações de bens apreendidos pela Receita
Federal e Policia Federal;
h) Possibilidade de receber recursos oriundos de pessoas jurídicas ,
deduzidos do pagamento de imposto de renda;
A transparência administrativa 6, segundo Rosa (2003) a marca das OSCIPs,
sendo que as mesmas representam o reconhecimento legal e oficial mais próximo
do termo modernamente designado por ONG.
Segundo o autor a definição mais clara é apresentada quando ele afirma:
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"[...] Assim pode-se dizer que OSCIPs são ONGs, criadas por iniciativa
privada, que obtêm um certificado emitido peio poder público federal ao
comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles
derivados de normas de transparência administrativas. Como as
associações civis não tem formato especifico e são bastante livres em
estipular suas regras internas, em geral esse tipo de ONG tern ônus
administrativo maior. Em contrapartida, podem celebrar com o poder
público em termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos
convênios para ter maior agilidade e razoabilidade em prestar contas.[...]''
(ROSA, 2003, p.35)

Assim, dentro do universo do Terceiro Setor, segundo o autor o termo OSCIP
e sua qualificação diferencia as organizações que tem efetiva finalidade pública

acolhendo e reconhecendo legalmente as organizações da sociedade civil com
atuação no espaço público não estatal. Segundo ele a nova lei procura fortalecer a
Sociedade Civil para aumentar sua capacidade de influir nas decisões púbicas e
alavancar novos recursos ao processo de desenvolvimento social, onde ressalta a
importância da criação de condições para a expansão do Terceiro Setor, em virtude
da necessidade de investimento no capital social.

2.3.1 A Sociedade Civil no Brasil

0 Conselho da Comunidade Solidária tem sido o órgão de vital importância
para o fortalecimento da sociedade civil, promovendo parcerias entre Estado e
sociedade civil para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, por intermédio de
iniciativas de desenvolvimento social.
Dentre elas destaca-se a proposição da Lei 9.790, de 23 de março de 1999,
discutida e elaborada durante as duas Rodadas de Interlocução Política do
Conselho da Comunidade Solidária, dedicadas ao tema Marco Legal do Terceiro
Setor, realizadas entre 1997 e 1998.
De acordo com a Cartilha da OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) tal legislação introduz uma nova concepção de esfera pública
social, que possibilita firmar parcerias entre Estado e sociedade civil sobre novas
bases mais condizentes com as atuais exigências de e fi ciência das ações sociais.
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Ainda de acordo com a Cartilha a Lei 9.790/99 - mais conhecida como "a nova
lei do Terceiro Setor" - representa apenas um passo, na direção da reforma do
marco legal que regula as relações entre Estado e Sociedade Civil no Brasil.
0 sentido estratégico maior da reforma é o emponderamento das populações,
para aumentar sua potencialidade bem como a sua capacidade de influir nas
decisões públicas e de alavancar recursos ao processo de desenvolvimento do pais.
Ou seja, ela visa, no geral, estimular o crescimento do Terceiro Setor fortalecendo a
Sociedade Civil, consequentemente investindo no Capital Social.
Para realizar esta empreitada, entretanto, faz-se necessária a construção um
novo arcabouço legal, que reconheça o caráter público de um conjunto gigantesco
de organizações da Sociedade Civil, ao mesmo tempo em que sejam facilitadas a
colaboração entre essas organizações e o Estado.
Observa a Cartilha, que tal conjunto de ações tratam da construir um novo
marco institucional que possibilite a progressiva mudança do desenho das políticas
públicas governamentais transformando-as em políticas públicas de parceria entre
Estado e Sociedade Civil em todos os níveis, com a incorporação das organizações
de cidadãos na sua elaboração,execução, monitoramento, avaliação e na sua
fiscalização.
Sabe-se entretanto que tais objetivos ainda estão longe de serem alcançados,
mas não é difícil entender as razões pelas quais ainda estamos engatinhando nesse
terreno. A cartilha afirma que nos extremos desse campo de concepção, uma parte,
felizmente pequena, dos dirigentes governamentais atuais, encara tudo isso como
uma forma de burlar o fisco, inferindo que para tais governantes a Sociedade Civil,
não passa de maquiagem para empresas que não querem pagar impostos.
Nos processos advindos da emersão de uma esfera pública não-estatal esses
dirigentes esmeram-se em dificultar ao máximo a vida das organizações da
Sociedade Civil criando obstáculos. Seja por ideologias diferentes ou mesmo
interesses individuais próprios. Em contrapartida existem resistências a mudança do
padrão de relação "Estado — Sociedade", por parte da própria Sociedade Civil.
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0 que de fato pode-se afirmar é que a ação pública da Sociedade Civil é
capaz de mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol do
desenvolvimento humano e social sustentável, de uma forma que o Estado jamais
pôde ou poderá fazer.

2.3.2 Qualificação como OSCIP

De acordo com Barbosa (2002) a qualificação como OSCIP no estágio atual
da legislação pode interessar a organizações que não possuam outros títulos, como
o caso das entidades recém criadas que ainda não podem pleitear o titulo de
utilidade pública e atuam em área propicia A celebração de parcerias. 0 autor ainda
afirma que as entidades que não queiram remunerar os dirigentes para não
perderem as isenções, e que desejem ser qualificadas como OSCIPs, podem faze-lo,
sendo que no estatuto deve ficar consignado que a entidade não remunera seus
dirigentes .
Ainda de acordo com Barbosa (2002) em informações fornecidas pelo
Ministério da Justiça, 6

medida que a legislação se torna conhecida os

indeferimentos dos pedidos de qualificação como OSCIP vem diminuindo , sendo
que até março de 2001 cerca de 70% dos pedidos já haviam obtido deferimento.
0 autor ainda menciona a Lei das diretrizes Orçamentárias para 2001 (Lei n°
9.995 de 25 de julho de 2000) que tinha como inovação a previsão de auxílios a
entidades qualificadas como OSCIP.
Barbosa (2002) Apresenta em linhas gerais

o sistema brasileiro na

constituição das associações que tem por característica a facilidade de formalização
como associação sem fins lucrativos e também a facilidade para o cadastro Nacional
de pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, e que embora essa sistemática seja
ágil e confira a liberdade da associação, esta, apresenta aspectos inconvenientes
tais como:

a) entidades de fins diversos e heterogêneos tem igual reconhecimento
jurídico e acesso a benefícios fiscais. O

autor comenta a CPI do

39

Orçamento de 1993 que revelou um amplo esquema de corrupção
envolvendo verbas

públicas

que eram destinadas a

entidades-

fantasma;

b) As entidades que "só existem no papel' tem acesso relativamente fácil
ao reconhecimento jurídico e a benefícios fiscais;
c) E possível que entidades de fins privados se auto definam como

'entidades filantrópicas" para privilegiar seus membros;
d) Não há uma clara distinção para o público geral sobre as entidades
idôneas e as "entidades — fantasma" e isso prejudica a imagem do

terceiro setor e possíveis doações do setor privado;

Desta forma é necessário que os gestores estejam atentos As diversas
peculiaridades que podem estar envolvidas na constituição de uma organização que
se enquadre nos referidos aspectos.

2.3.3 Entidades Sem Fins Lucrativos

De acordo com Young (2004) a terminologia "entidades sem fins lucrativos"
abrange uma vasta gama de espécies exemplificadas pelas fundações, associações,
sindicatos, sociedades cooperativas, entidades de assistência social e filantrópicas,
e as instituições de caráter recreativo, cultural e cientifico. Ainda de acordo com a
autora elas podem ser caracterizadas como entidades imunes ou isentas,
dependendo de sua classificação constitucional ou em legislação ordinária.

A autora afirma que primeiramente é necessário extrair conceitos do Direito
Civil relativos ao termo e faz a seguinte definição:
"Entidades sem fins lucrativos são aquelas, como o próprio nome diz, que
não visam lucros, podendo ser subdivididas em entidades com fins ideais,
são as antigas sociedades civis, e as que possuem um interesse social,
que são as associações de utilidade pública." (YOUNG, 2004, p.14)
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A autora infere que o Novo Código Civil apenas determina serem pessoas
jurídicas de direito privado a sociedades civis, religiosas, pias, morais, cientificas ou
literárias, as associações de utilidade pública, as fundações, as sociedades
mercantis e os partidos politicos, ou seja, caracterizando-se como a união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos.

2.3.4 Associação

De acordo com Young (2003) Associação é a pessoa jurídica constituída para
atender aos interesses comuns relativos ao caráter religioso, cultural, politico,
assistencial e esportivo, onde não há a intenção de obter lucro ou divisão de
resultados, embora possua patrimônio formado através da contribuição de seus
membros para a consecução de um fim comum. A associação pode desempenhar
atividade lucrativa desde que não haja a distribuição do lucro decorrente de suas
atividades. A autora salienta que

o

art. 54 do Novo Código

Civil estabelece que o estatuto das associações deverá conter os seguintes dados:
denominação, fins e a sede da associação; os requisitos para admissão, exclusão e
demissão dos associados, bem como os direitos e deveres dos mesmos; as fontes
de recurso para manutenção da associação

e o modo de constituição

e

funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos e as condições para a
alteração das disposições estatuárias e para a dissolução.

2.3.5 Associação de Utilidade Pública

De acordo com Young (2004) classifica-se como associação de utilidade
pública aquela que tern por objetivo executar os fins constantes de seu ato
constitutivo. A autora ainda cita a Constituição Legal Trabalhista (CLT), que em seu
art.511 prevê a associação em sindicato.
2.3.6 Fundação
Young (2004) afirma que as fundações podem ser conceituadas como a
universalidade de bens, para atingir um fim estipulado pelo fundador, sendo
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formadas por uma única vontade diferentemente das associações e sociedades,
traduzindo-se em negócio jurídico por ato unilateral de seu instituidor que fará
dotação especial de bens livres, com especificação do fim a que se destina e
opcional declaração de como administrá-la.
A autora afirma que uma vez criada a fundação, caberá ao instituidor ou
designado elaborar os estatutos que serão submetidos ao órgão do Ministério
Público que observará as bases da fundação e os bens a que ela se destina.
Segundo Young (2004) a fundação somente poderá constituir-se para fins
religiosos, morais, culturais ou de assistência, sendo que o art. 67 de Lei 10.406/02
estabelece que para que se possa alterar o estatuto de uma fundação é mister que a
reforma seja deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a
fundação, não contrariando ou desvirtuando o fim desta, além de ser aprovada pelo
órgão do Ministério Público, podendo o juiz supri-la a requerimento do interessado,
caso o juiz denegue.

2.3.7 Partido Politico
De acordo com Young (2004) a criação dos partidos politicos está prevista no
art. 44 no Novo Código Civil no intuito de garantir os direitos fundamentais previstos
na Constituição Federal de 1988.

2.3.8

Entidade Beneficente de Assistência Social
Young (2004) define as Entidades de assistência social de acordo com a Lei

8.742/93, art.3° como sendo aquelas que prestam atendimento e assessoramento
aos abrangidos pela referida lei, atuando na defesa e garantia de seus direitos. A
autora menciona os artigos 194 e 203 da CF/88 que estabelecem que a assistência
social está inserida no conceito de seguridade social tendo por fim a proteção
família, maternidade, infância, adolescência e velhice; o amparo às crianças e
adolescentes carentes; a promoção da integração do mercado de trabalho; a

4,

habilitação e reabilitação de pessoas portadores de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
para prover a própria manutenção ou tê-la provida conforme dispuser a lei.

2.3.9 Registro das Sociedades e Fundações sem Fins Lucrativos

Young (2004) afirma que o registro das sociedades e fundações consistirá na
declaração feita em livro próprio mediante a indicação da denominação, fundo social,
os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração; o
modo pelo qual administra e representa a sociedade, judicial e extrajudicialnnente; se
o estatuto é reformável, e de que modo; se os membros respondem ou não pelas
obrigações sociais; as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o
destino do patrimônio; os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da
diretoria, com a indicação da nacionalidade, estado civil e profissão, bem como o
nome e a residência de quem apresenta os exemplares.

2.4 A constituição da Entidade

As Entidades que desejam obter reconhecimento jurídico de acordo com
Barbosa (2002) devem registrar seus estatutos em um cartório de registro civil de
pessoas jurídicas, essas entidades sem fins lucrativos constituem-se sob a forma de
associações ou fundações. A diferença porém, segundo o autor é que as fundações
caracterizam-se como um patrimônio afetado por urn fim, estando submetidas
fiscalização do Ministério Público, já as associações caracterizam-se por ser uma
reunião de pessoas e não precisam contar com patrimônio prévio.
Quanto aos institutos,organizações não governamentais (ONGs),
Organizações da sociedade civil (OSCs), organizações sociais (OSs), Organizações
da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), todas referem-se a entidades de
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natureza privada e sem fins lucrativos que juridicamente ou são fundações, ou são
associações.
Barbosa (2002) afirma que algumas providências devem ser tomadas para
que o registro como pessoa jurídica possa ser realizado. Os documentos
apresentados para se conseguir o registro são a ata de constituição, que relata a
reunião dos sócios fundadores, devendo estar assinada por todos eles; os estatutos
sociais

devem ser entregues em duas vias, assinados pelo presidente da

associação e vistados por um advogado com registro na Ordem dos advogados do
Brasil no mesmo estado em que se situa a entidade, sendo que as assinaturas
devem ter firmas reconhecidas; ata da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal,
sendo que esta ata contém os dados de cada diretor eleito e respectiva duração do
mandato, bastando apenas as assinaturas de quem presidiu e secretariou a reunião;
e o requerimento de registro, sendo este assinado pelo representante legal da
entidade.
Ao abordar outros registros obrigatórios Barbosa (2002) cita o formulário
próprio para o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF), que em três vias deve ser apresentado à delegacia da Receita Federal
da jurisdição 'a qual pertence a entidade. 0 autor também menciona o Cadastro de
Contribuintes Mobiliários (CCM) que deve ser feito na Prefeitura, constando o nome,
o endereço e os objetivos da associação.

2.4.1 Regimento interno da entidade

Em caso de alterações estatuárias, presume-se que sejam apresentados no
cartório de registro o edital de convocação da assembléia, a lista de presença dos
sócios, juntamente com a ata da reunião e a alteração estatuária com visto do
advogado e assinatura do presidente com firma reconhecida.
É aconselhável que a entidade elabore um regimento interno para descrição e
complementação de informações e detalhes sobre a organização e funcionamento,
tendo em vista seu crescimento e posterior organização que exija maior elaboração,
entretanto, não é recomendado que seja feito no inicio de suas atividades.
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Alguns dados que podem ser reservados para um regimento interno

e

disposições opcionais são a freqüência das reuniões do corpo diretivo, constituído
pela assembléia ou diretoria, a previsão dos detalhes de funcionamento da entidade,
como horário e organização, de acordo com os estatutos, a disponibilidade de
ampliar ou reduzir o número de diretores, disponibilidade de criação ou eliminação
de cargos na organização, bem como as responsabilidades especificas de
funcionários e diretores, referentes ao comportamento e responsabilidades para com
a organização.

2.4.2 Principais Órgãos da Estrutura interna da entidade

As atividades são desenvolvidas mediante a existência de órgãos na
organização, podendo estes ser de natureza deliberativa ou decisória, no caso da
diretoria e Assembléia, de natureza fiscalizadora, representada pelo Conselho Fiscal
ou ainda consultiva, denominada pelo Conselho Consultivo. Os dois primeiros são
sempre obrigatórios, mas este último

é sempre facultativo, sendo que a

denominação desses árgãos varia de entidade para entidade, dando-se sempre
ênfase para a previsão das atribuições e poderes de determinados órgãos.
Quanto 6 existência de demais instâncias para apoio executivo será variável e
de acordo com o porte da entidade, podendo as tarefas estar concentradas na
Diretoria, simplesmente, sem que haja a criação de outros departamentos. A seguir
será abordada resumidamente a função

e as ações dos principais órgãos

constituintes da entidade.

2.4.3 Diretoria

Um único indivíduo pode exercer a Diretoria de uma entidade, se assim
estiver determinado em seu estatuto, entretanto, em geral a Diretoria é composta por
um número de indivíduos eleitos ou designados para desempenhar funções de
representatividade podendo a mesma efetuar contratações de terceiros para o
exercícios de atividades de gestão financeira, e outras operações, se assim estiver
disposto no estatuto.
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2.4.4 Assembléia Geral

A Assembléia Geral é a reunião dos membros de uma organização, sendo
esta exigida por lei, com determinada periodicidade, onde são definidas as políticas
e reformas da organização, onde também é eleito o "corpo" da diretoria e são
tomadas as decisões mais importantes e efetivas.

2.4.5 Conselho Fiscal

A disposição sobre a criação e o funcionamento do Conselho Fiscal está
prevista na Lei das sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76) que é regida como órgão
obrigatório nas empresas caracterizadas como Sociedades Anônimas. Nas
associações civis o Conselho Fiscal não é um órgão obrigatório, mas pode ser
bastante útil e

conveniente. Entretanto, em caso de a organização pretender

qualificar-se com Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) torna-se obrigatório,
competindo a ele fiscalizar os atos administrativos verificando o cumprimento dos
deveres estatuários e legais.

2.4.6 Sócios e Categorias

A entidade pode reservar-se ao direito de definir categorias diferenciadas de
seus associados de acordo com seus critérios estabelecidos no estatuto e no
regimento interno. Também pode reservar alguns direitos para os sócios que
estejam presentes na assembléia de criação da entidade. Quanto aos sócios
admitidos como efetivos, estes podem ter direito a voz e a voto nas assembléias,
enquanto os sócios colaboradores apenas terão direito A voz. Há também os sócios
honorários quando são homenageados pela entidade. Vale reforçar que nenhuma
dessas denominações é obrigatória, mas fixada conforme o estatuto determinar.

2.4.7 Dirigentes
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Os sócios dirigentes são os que participam diretamente da gestão executiva r
que tem atribuições particularmente importantes para a organização. Todos os
dirigentes devem estar cientes de suas responsabilidades e atribuições respectivas.

2.4.8 Deveres e Responsabilidades

De acordo com a Lei n° 6.404/76 — Lei das Sociedades Anônimas, há a
previsão de deveres e direitos dos dirigentes e conselheiros, sendo os principais o
dever de diligência, previsto no art. 153, buscando a transparência e probidade ao
desempenhar suas funções, bem como o dever de lealdade para com a
organização, previsto no art.155.
Já no art. 158 está expresso que o administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, exceto quando
causar prejuízos â mesma por dolo ou culpa, ou ainda por violação da lei ou do
estatuto. A responsabilidade dos membros da diretoria ou do conselho fiscal por ato
de gestão ou de omissão na fiscalização pode compreender os campos civil ou
mesmo penal.
A responsabilidade no âmbito civil compreende a culpa no âmbito da culpa
civil, extracontratual, havendo culpa negligência, imprudência, imperícia, dano a
terceiros e nexo de causalidade entre a culpa e o dano. No âmbito penal a ausência
de culpa ou de dolo exclui a responsabilização.
0 dirigente e a entidade são obrigados a responder solidariamente por ato
ilícito praticado, sendo que a responsabilidade é também solidária quando há divisão
de responsabilidades entre dirigentes, e também responde solidariamente com o
administrador aquele que com o fim de obter vantagem para si e outrem, violar a lei
ou o estatuto.
Neste quadro de responsabilidades o Conselho fiscal possui deveres
específicos como fiscalizar a gestão administrativa, solicitar informações necessárias
ao exercício da fiscalização, diligir e expor à assembléia geral as irregularidades
encontradas, sugerindo também as medidas necessárias para correção.

2.4.9 Atas e Assembléia Geral
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A função das Atas de reuniões é relatar de forma breve os estudos realizados
e as decisões tomadas pelo órgão que compõe a administração da entidade e que é
responsável pelas medidas necessárias ao bom andamento da organização. Sua
competência pode variar de entidade para entidade, e suas atribuições estarão
previstas no estatuto.
A assembléia Geral é ordinária quando tem por objetivo apresentar e aprovar
o relatório e a prestação de contas da Diretoria relativos ao exercício encerrado;
quando visar examinar, analisar e votar as demonstrações financeiras do exercício
encerrado; deliberar sobre a destinagão dos recursos previstos no programa anual
de atividades, e eleger ao membros da Diretoria e os membros do conselho Fiscal,
quando houver. Devera haver pelo menos uma assembléia gerai ordinária, no
primeiro quadrimestre do ano, para aprovação dos balanços e demonstrações
contábeis do ano encerrado pela associação conforme o art. 132 da Lei n° 6.404/76
aplicando-se por analogia ao caso de associações sem fins lucrativos.
Nos demais casos a assembléia geral é extraordinária, sendo convocada
sempre que houver necessidade, podendo ambas, serem realizadas no mesmo
local, data e hora, e também instrumentadas em ata única. Haverá uma lista de
presença constando o nome dos participantes, sendo que as atas deverão ser
passadas posteriormente para o livro de registro de atas, cronologicamente, sendo
assinadas pelo presidente e secretário da assembléia.
As atas da reunião da Diretoria relatam brevemente os estudos e as decisões
dos integrantes da Diretoria, sendo que as reuniões devem ser realizadas com
freqüência adequada para o andamento das atividades da entidade. Estas refletem
os acontecimentos a situação real da entidade podendo ser assinadas apenas pelos
diretores mencionados no estatuto.

2.5 Organizações Sociais

De acordo com Rosa (2003) as organizações sociais são regidas pela Lei n°
9.637/98 (anexo A) e segundo o autor permite à instituição firmar um contrato de
gestão com o poder público com vistas à formação de parceria entre as partes para
o fomento e execussão de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa cientifica,
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desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do ambiente (Decreto n°
4.342/02), à cultura e à saúde.
Segundo dados do site do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
(www.planejamento.gov.br) o conceito de Organização Social, ou simplesmente OS,

define-se como a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída
sob a forma de associação ou fundação, voltada para a execução de atividades de
relevante valor social, nas áreas de ensino, pesquisa cientifica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
Como informa o site o modelo previsto na MP n° 1.648-7, de 23 de abril de
1998 foi convertido na Lei 9.367 de 15 de maio de 1998, e pretende incentivar o
estabelecimento de parcerias entre o Estado e a sociedade para a gestão de
serviços de natureza social, contemplando o foco no cidadão-cliente, a ênfase no
desempenho e o

controle social. Sendo que

o

Estado mantém as suas

responsabilidades no fomento a estas atividades, transferindo recursos públicos
para as OS, passando a desenvolver controles mais eficazes, com base nos
resultados efetivamente alcançados.
Dentre os objetivos a serem alcançados com o programa, o governo federal
afirma que pretende-se, com a implementação do modelo de OS, a obtenção dos
seguintes resultados:
a) Prestação de serviços aos cidadãos de forma eficaz, eficiente e efetiva,
ou seja, que os serviços sejam prestados, respectivamente, com
qualidade, ao menor custo possível e que proporcione o impacto que
se deseja na sociedade;
b) Participação da sociedade no gerenciamento de entidades que utilizem
recursos públicos;
c) Prestação de serviços de forma continuada ao cidadão brasileiro;
d) Acompanhamento da gestão das OS pelo Poder Público com base em
resultados;
e) Parceria entre o Estado e a Sociedade na resolução dos problemas
nacionais relativos ã área social.
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2.6 Legislação e Modelos Documentais

Segundo Rosa (2003) podem ser adotados os modelos documentais contidos
na publicação do Conselho da Comunidade Solidária. Sendo quatro modelos
hipotéticos e simplificados que são úteis tanto para OSCIPs quanto para o setor
público. Estes, entretanto, estão baseados em princípios genéricos, e precisam ser
adaptados a cada caso.
No modelo I do estatuto ( Anexo I) o autor sugere que a entidade faça
substituições e, ou aditamentos para adequar o modelo à finalidade especifica. No
modelo ll de Requerimento para Qualificação como OSCIP (Anexo

II) o autor

denomina como sendo uma carta simples , endereçada ao Ministro de Estado da
Justiça, solicitando a qualificação.
Dentre a legislação utilizada de interesse dos atores componentes do Terceiro
setor destaca-se neste trabalho as seguintes:
a) Lei N° 9.790, de 23 de março de 1999: esta lei dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
como as Organizações Sociais de Interesse Público, também institui o
Termo de Parceria e dá outras providências;
b) Decreto n ° 3100, de 30 de junho de 1999:

este

decreto

regulamenta a Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, que dispões
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como as Organizações Sociais de Interesse Público,
também institui o Termo de Parceria e dá outras providências.
c) Decreto n° 4.340 de 22 de agosto de 2002: regulamenta artigos da Lei
n° 9.985, de 18 de julho de 200, que dispõe sobre Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza — SNUG,

e dá outras

providências;
d) Portaria n° 361 de 27 de julho de 1999, Ministério da Justiça:
regulamenta os procedimentos para a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.
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e) Medida Provisória n° 2.216-37, de 31 de agosto de 2001:Altera
dispositivos da Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre
a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências;
f)

Lei n° 9.608 de 18 de fevereiro de 1998: dispõe sobre o serviço
voluntário e dá outras providências;

g) Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002: trata de isenção
fiscal para OSCIPs que remuneram dirigentes, principalmente os
dirigentes, no art. 37;
h) Medida Provisória n° 2.172-32, de 19 de abril de 2001;
i)

Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;

j)

Instrução Normativa SRF n° 87, de 31 de dezembro de 1996.

Para que uma ONG possa ser considerada uma OSCIP

é necessário,

segundo Rosa (2003) que obedeça a quatro enquadramentos: enquadramento
quanto 6 natureza jurídica, enquadramento quanto aos impedimentos,
enquadramento quanto aos objetivos sociais e enquadramento relativo ao estatuto.
0 autor afirma que ao providenciar e executar os documentos para a qualificação de
uma ONG como OSCIP, a entidade deve atender aos artigos 1 0 , 2°, 30, 4 0 e 5° da
Lei 9.790/99, ou seja: " Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos
ou lucrativos; atender aos objetivos sociais e às normas estatuárias previstas na Lei;
apresentar cópias autenticadas dos documentos exigidos"(ROSA, 2003). 0 autor
afirma ainda que devido 6 dificuldade para se definir com precisão o significado de
"interesse público", que é indispensável para o acesso A nova qualificação, e diante
do risco de uma definição genérica e abstrata, estabeleceram-se dois critérios, que
combinados dão sentido ao chamado "caráter público das OSCIPs. Ou seja as
entidades,
" L.] tem que obedecer ao mesmo tempo aos critério de finalidade — não
ter fins lucrativos e desenvolver determinados tipos de atividades de
interesse geral da sociedade (arts. 1° e 3° da Lei 9.790/99) e adotar um
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determinado regime de funcionamento, dispor de estatutos e engendrar

nas suas ações preceitos da esfera pública que tornem viáveis a
transparência e a responsabilização pelos atos praticados (art. 4° da Lei n°
9.790 1 99)[...]" (ROSA, P.55, 2003)

Muitas organizações sem fins lucrativos enfrentam dificuldades para lidar com
a operacionalização do recebimento de doações. É importante ressaltar que no caso
de doação por nacionais, a pessoa jurídica deposita o recurso na conta bancária da
entidade sem fins lucrativos, não importando

o foco de atuação da mesma.

Recomenda-se a assinatura de um termo que comprove a operação, bem como os
fins a que se destinam os valores. Caso a beneficiária seja qualificada como OSCIP,
como entidade de Utilidade Pública Federal ou sirva desinteressadamente à
comunidade ou aos trabalhadores, poderá haver dedução do valor doado, a ser
abatido do Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL)
devido pela pessoa jurídica doadora, até o limite de 2% do lucro operacional da
mesma — desde que esta seja tributada em regime de lucro real. Neste caso, a
receptora da doação deverá fornecer 5 doadora uma declaração no modelo da
Instrução Normativa 87/96 da Secretaria da Receita Federal. Ainda de acordo com
Rosa (2003) referente ao enquadramento de natureza jurídica o autor afirma que de
acordo com o artigo 44 do novo código civil, as organizações do Terceiro Setor
podem assumir a forma jurídica de sociedade civis ou associações civis ou ainda
fundações de direito privado. Quanto ao enquadramento quanto aos impedimentos o
autor sugere que a partir da leitura do seu próprio estatuto social sejam verificados
se o estatuto de enquadra em algum dos impedimentos estabelecidos no art. 2° da
Lei das OSCIPs:
Art. 2° Não são passíveis de qualificação como Organização da Sociedade
civil de Interesse Público:
I — as sociedades comerciais;
II — os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria
profissional;
Ill — as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos,
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV — as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V — as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou
serviços a um circulo restrito de associados ou sócios;
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VI — os planos de saúde e assemelhados;
VII — as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;
VIII — as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas
mantenedoras;
IX — a cooperativas de qualquer tipo ou gênero;
X — as fundações públicas;
XI — a fundações ou associações de direito privado criadas por órgão público
ou por fundações públicas;

Quanto ao enquadramento referente aos objetivos sociais Rosa (2003) afirma
que as OSCIPs devem voltar-se para o alcance de objetivos sociais que tenham
pelo menos uma das seguintes finalidades descritas a seguir, conforme a Lei n°
9.790/99:
I — promoção da assistência social
II — promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de
participação;
III — promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de
participação;
IV — promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
V — promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI — defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
VII — promoção do voluntariado;
VIII — promoção dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
IX — promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;
X- promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
XI — experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio - educativos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
XII — estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às atividades supramencionadas.
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Quanto ao enquadramento relativo ao estatuto Rosa (2003) afirma que de
acordo com o art. 4 0 da Lei 9.790/99 o estatuto da entidade deve claramente denotar
o seguinte:
I — observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência;
II — adota práticas de gestão administrativa que coíbem a obtenção, de forma
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da
participação nos processos decisórios;
Ill — possui conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro

e contábil e sobre as

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos
superiores da entidade;
IV — prevê, em caso de dissolução da entidade, que seu patrimônio liquido
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada como OSCIP, preferencialmente
que tenha o mesmo objeto social;
V — prevê, na hipótese de perda da qualificação de OSCIP, que a partir do
seu patrimônio que houver sido formada com recursos públicos será transferida a
outra pessoa jurídica qualificada como OSCIP, preferencialmente que tenha o
mesmo objeto social;
VI — deve expressar claramente sua opção em relação A remuneração dos
dirigentes, ou seja, a entidade:
a) remunera os dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva da
entidade ou prestam a ela serviços específicos, desde que respeitados os
valores praticados na região onde atua; ou
b) não remunera sob nenhuma forma os dirigentes da entidade

VII — observa as seguintes normas de prestação de contas:

a) serão obedecidos os princípios fundamentais da contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade;
b) será dada publicidade ao relatório de atividades e As demonstrações
financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos
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com o INSS e o FGTS, colocando-os a disposição para exame de
qualquer cidadão;
c) sera realizada auditoria independente da aplicação dos recursos objeto
do Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento;

d) serão obedecidas as determinações do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal.

Além de todos esses quesitos a entidade deve expressar em seu estatuto a
sua natureza jurídica, deixando clara sua finalidade e a forma pela qual se dedica
ela, indicando se é por meio de execução direta de projetos, programas ou planos
de ação, doação de recursos físicos, humanos e financeiros ou prestação de
serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a

órgãos do setor público que atuam em areas afins.
Quanto as principais diferenças no uso de recursos através da Lei das

OSCIPs entre as demais legislações Rosa apresenta as seguintes diferenças são
expressas nos quadros a seguir:

Acesso a recursos públicos para a realização de projetos
Lei n° 9.790/99 — OSCIP

Legislação anterior e vigente

A regulamentação para a realização do Termo
Há inúmeras leis e normas a serem seguidas.
de Parceria é fornecida pela própria Lei e seu
Decreto
A forma de aplicação dos recursos é mais 1-1A rigidez na forma do gasto. Por exemplo, se
flexivel em comparação aos convênios.
a entidade for eficiente ela tem que devolver o
recurso não podendo aplicar em outra Area.
A lei incentiva a escolha de parceiros por Não está prevista essa possibilidade
meio de concurso de projetos.
,

Fig. 2 Acesso a recursos públicos para realização de projetos
Marco Legal do Terceiro Setor, ROSA 2003, p. 60
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Avaliação e responsabilização pelo uso dos recursos públicos
Lei n° 9.790/99

Legislação anterior e vigente

0 controle se concentra no alcance de
resultados.
São imputadas punições severas para o uso
indevido de recursos: além da devolução e
multa, prevêm-se também a indisponibilidade
e o seqüestro de bens dos funcionários
Uma Comissão de Avaliação - composta por
representantes do órgão estatal parceiro, do
Conselho de Política Pública e da OSCIP —
avalia o Termo de Parceria e verifica o
desempenho global do projeto em relação
aos benefícios obtidos para a população alvo.
Acima de R$ 600 mil, a OSCIP deve contratar
auditoria independente para avaliar o Termo
de Parceria.
Fig.3 Avaliação e responsabilização pelo uso dos

0 controle se concentra na forma de
aplicação dos recursos
Os mecanismos de responsabilização pelo
uso indevido dos recursos são basicamente
devolução e multa.
Não é prevista uma Comissão para avaliar
resultados alcançados. Além disso, não
existe prática sistemática de avaliação.

Não esta prevista.

recursos públicos

Marco Legal do Terceiro Setor, ROSA 2003, p. 61

Controle Social e transparência
Lei n° 9.790/99

Legislação anterior e vigente

É vedada a participação de OSCIPs em
campanha d interesse politico-partidário ou
eleitoral, independentemente da origem dos
recursos (públicos ou próprios).
Os Conselhos de Políticas Públicas são
consultados antes da celebração do Termo de
Parceria e participam da Comissão de
Avaliação dos resultados alcançados.
Qualquer cidadão pode requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação
como OSCIP, desde que amparado por
evidências de erro ou fraude.

Essa proibição se refere apenas aos recursos
públicos, sendo permitido aos recursos de
outra origem.

Exige a adoção de praticas gerenciais que
coíbam o favorecimento
pessoal em
processos decisórios.

A legislação
aspecto.

A OSCIP deve criar um conselho Fiscal, como
primeira instância de controle interno.

Não estipula essas atribuições.

A OSCIP deve dar publicidade a qualquer
cidadão ao seu relatório de atividades e As
suas demonstrações financeiras.

Não há essa obrigatoriedade.

Não está previsto essa atuação.

Não é previsto

é omissa em relação a este

É livre o acesso as informações referentes As Não esta previsto.
OSCIPs no Ministério da Justiça.
Fig.4 Controle Social e Transparência
Marco Legal do Terceiro Setor, ROSA 2003, p. 62.
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Quanto a remuneração dos dirigentes o autor afirma ainda que anteriormente
a legislação tributária impedia a remuneração dos dirigentes a entidade deve
expressar em seu estatuto uma das duas opções a seguir:

a) não remunerar sob nenhuma forma os dirigentes;
b) remunerar efetivamente os dirigentes que atuam na gestão executiva,
ou que prestam serviços A instituição de acordo com valores praticados
no mercado (sendo de acordo com a legislação tributária se a entidade
optar por remunerar seus dirigentes terá isenção tributaria);

Rosa (2003) afirma que "Permitir a remuneração dos dirigentes consolida o
caminho de transparência administrativa e publicidade das organizações do terceiro
Setor." E afirma ainda que tal medida possibilita a qualificação da gestão das
OSCIPs, pois os dirigentes podem dedicar-se integralmente ás suas atribuições,
promovendo também a regularização de sua situação, estimulando a
profissionalização das atividades do Terceiro setor, assegurando a continuidade e a
qualidade das iniciativas e evitando distorções nas estruturas organizativas (ROSA
2003).
No aspecto "Parceria" ou "Termo de Parceria" o autor infere que a
qualificação como OSCIP "não significa necessariamente que a entidade irá firmar
Termo de Parceria com órgãos governamentais e, portanto, receber recursos
públicos para a realização de projetos". (ROSA, 2003). Entretanto buscou-se com a
Lei 9.970/99 um novo instrumento jurídico de fomento de gestão das relações de
parceria entre as OSCIPs e o Estado, no intuito de agilizar o gerenciamento dos
projetos e facilitar o controle pelos resultados, como garantia de que os recursos
estatais sejam utilizados de acordo com os fins públicos. Portanto, para firmar o
Termo de parceria, segundo o autor "0 órgão estatal tem de manifestar interesse em
promover a parceria com OSC1Ps, além disso indicará nas quais deseja firmar e os
requisitos técnicos e operacionais para isso . De acordo com Rosa (2003)
mencionando a Lei n° 9.970/99 § 20 do art. 10, as cláusulas do Termo de parceria
devem explicitar basicamente:

a) o objeto, com especificação do programa de trabalho;
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b) as metas

e

resultados previstos com prazos de execução

e

cronograma de desembolsos;
c) os critério objetivos de avaliação de desempenho com indicadores de
resultado;
d) a previsão de receitas e despesas detalhadas por categorias contábeis
segundo as Normas Brasileiras de contabilidade, inclusive as
remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos com recursos do
Termo de Parceria;
e) a publicação pelo órgão estatal do extrato do termo de Parceria na
imprensa oficial do Município, Estado ou União, conforme no modelo
citado no § 4 ° do art. 10 do Decreto 3.100/99;
f)

obrigação de prestação de contas ao Poder Público, ao término de
cada exercício incluindo:

I- relatório sobre o objeto do Termo de Parceria contendo comparativo
das metas com os respectivos resultados;
II- demonstrativo dos gastos e receitas efetivamente realizados;
Ill- publicação pela OSCIP na imprensa oficial do Município, Estado ou
União de demonstrativo da sua execução física e financeira, até
sessenta dias após o término de cada exercício financeiro, conforme
modelo citado no art. 18 do decreto n° 3.100/99.

Tal programa de trabalho mencionado, segundo o autor refere-se ao projeto
detalhado que a OSCIP compromete-se a desenvolver, contendo o objeto da
proposta, as metas a serem atingidas, os indicadores de avaliação de desempenho,
cronograma de execução de desembolso, previsão de receitas e despesas e outras
informações pertinentes.
Com relação à prestação de Contas, em sendo anual, Rosa (2003) afirma que:
" [...] ela deve ser feita sobre a totalidade das operações patrimoniais e
resultados da entidade, devendo ser apresentados os seguintes
documentos:
a)
relatório anual de contas de execução de atividades;
b)
demonstração de resultados do exercício;
c)
balanço patrimonial;
d)
demonstração das origens e aplicação de recursos;
e)
demonstração das mutações do patrimônio social;
f)
notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;
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9

)

parecer e relatório de auditoria independente, somente para os casos
em que os recursos recebidos pela OSCIP, por meio de Termos de
Parceria, for maior ou igual a R$ 600 mil reais. [...]" (ROSA, 2003, p.
78)

Com relação ao trabalho voluntário e encargos trabalhistas o autor afirma que
a Lei no 9.608, de 18.2.98 dispõe da seguinte forma:

"Assim dispõe a legislação a respeito:
Art. 1° considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade
não remunerada, prestada por pessoa fisica 'a entidade pública de
qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de
assistência social, inclusive, mutualidade;
Art. 2° 0 serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo
de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições do seu exercício:
Art. 3° 0 prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas
despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas
atividades voluntárias" (ROSA, 2003, p. 79)

Desta forma são apresentados os aspectos legais que relacionam-se com as
exigências legais e, ou incentivos fornecidos pelos governos federal, estadual e
municipal. Nestas categorias enquadram-se os impostos, os incentivos fiscais,
estaduais e municipais para favorecer a instalação da empresa no local determinado.
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3

METODOLOGIA DA PESQUISA

Através da metodologia buscou-se demonstrar os métodos de pesquisa
utilizados, a forma como ocorreu o levantamento de dados, bem como a análise das
informações obtidas.

3.1 Caracterização da pesquisa

Como afirma Trujillo (2003) a pesquisa qualitativa busca verificar se uma
determinada característica esta presente na população pesquisada, enquanto que a
pesquisa quantitativa deseja verificar a frequência com que essa característica
ocorre nessa população. Diversos autores sustentam que a pesquisa qualitativa
deve ser encarada como uma preparação para a pesquisa quantitativa, pois permite
gerar hipóteses sobre a realidade, comprovando-a ou refutando-a. Neste trabalho a
pesquisa pode ser qualificada com qualitativa quanto à abordagem .
Richardson (1999) relaciona a pesquisa como uma ferramenta para se obter
conhecimento, podendo a mesma objetivar a resolução de problemas bem
específicos, ou a geração de teorias ou a avaliação de outras existentes. Quanto aos
fins a pesquisa pode ser quali ficada como exploratória, pois como afirma Vergara
(2000) consiste em realizar estudo em area em que existe ainda pouco
conhecimento acumulado e sistematizado, sendo portanto adequada para que o
objetivo de aumentar o número de conhecimentos sobre o assunto.
De acordo com a necessidade de solucionar problemas

e

adquirir

conhecimento, esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa cientifica aplicada,
cientifica porque utiliza procedimentos rigorosos e passíveis de experimentação,
podendo ser aceita pela comunidade cientifica; e aplicada por haver uma motivação
para resolver problemas concretos.
Pode-se considerar, portanto, a pesquisa como exploratória, visto que visa
ganhar maior conhecimento sobre determinado tema, desenvolvendo hipóteses para
serem testadas e aprofundadas nas questões estudadas (MATTAR, 1999). De
acordo com a necessidade de levantamento de dados e informações sobre o tema,
para posterior aprofundamento do assunto a mesma foi considerada exploratória
segundo a visão da autora deste trabalho.
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A pesquisa também foi considerada descritiva, pois visto que visa trabalhar
desenvolvendo a e descrevendo a realidade organizacional e o pianos de forma
aprofundada (abordando inclusive a estrutura, objetivos e as ações) da organização
em questão. Teve perfil de uma pesquisa participante, pois se caracterizou pela
interação entre pesquisador e os membros da situação investigada, permitindo a
criação, o trabalho e a interpretação da realidade a partir dos recursos oferecidos
pelo meio. (Gil, 1996). Também é participante tendo em vista que a autora também
esta contribuindo para a criação da constituição da ONG missionaria com entidade,
além de vivenciar os projetos e as ações no âmbito da organização em suas ações
pastorais dentro da Comarca de Florianópolis.
Ainda quanto aos meios a pesquisa é considerada um estudo de caso, que
possibilita o estudo de fenômenos em profundidade, dentro de seu contexto,
analisando as pessoas e o ambiente em que estão inseridas, sendo este método
segundo (ROESCH, 1999) adequado para o estudo de processos, visto que tem
capacidade de explorar os processos sociais e o seu desenrolar na organização,
analisando-se os fenômenos sobre diversos ângulos, e considerando as variáveis
que não foram pré-determinadas.
Após determinar as características da pesquisa, parte-se para a definição da
area de estudo em que o projeto foi desenvolvido.

3.2 Definição da Area de Estudo

0 trabalho procurou conhecer mais profundamente o desenvolvimento das
atividades missionárias no Brasil para entender seu contexto organizacional, dentro
das exigências legais para a constituição de uma ONG missionária, e a partir dai
elaborar um plano de ações para a execução dos passos necessários voltados aos
interesses da mesma.
Os indivíduos que participaram da pesquisa foram seis colaboradores da
equipe "Missão Jovem", responsáveis pelas ações que serão executadas na
constituição da ONG, porém sob a supervisão e apoio diocesano dentro da
hierarquia estabelecida na Igreja Católica. Aqui na seqüência sera tratada a Goleta
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de dados, para que se possa compreender as ferramentas utilizadas para adquirir
tais informações acerca da organização.

3.3 Coleta de Dados
Mattar (1999) afirma que existem duas espécies de dados que podem compor
uma pesquisa acadêmica. A primeira trata-se de dados primários, referentes àqueles
que ainda não foram coletados, estando em posse dos pesquisadores. A segunda,
dados secundários, já coletados, tabulados e ordenados, dispostos ao público
interessado, podendo ser encontrados em livros, revistas, trabalhos acadêmicos,
relatórios e outros meios.
0 estudo do plano de criação para a constituição da ONG missionária foi
realizado utilizando-se entrevista no período de setembro e outubro de 2006 com o
Pe Paulo de Coppi idealizador do projeto " ONG Missionária" e diretor do Jornal
Missão Jovem, localizado em Florianópolis como meio de comunicação impresso
das atividades referentes às missões, em Florianópolis, no Brasil e no mundo.
Devido à necessidade de se obter dados relevantes e atualizados sobre as
ações necessários para constituição da organização, bem como seus objetivos
iniciais, de uma forma flexível, foi escolhido o método de pesquisa qualitativa,
através de entrevista não estruturada onde o Pe Paulo, como coordenador da
equipe, estudioso e profundo conhecedor das atividades de missão apresentou-se
como mais apto para evidenciar as necessidades da coleta e projeção de dados
próprios da experiência adquirida em sua área de atuação.
Também foi utilizado para consulta a Cartilha "0 PIME — Uma Proposta para a
Missão, Florianópolis, 2006." Produzido pela equipe redatora do Jornal Missão
Jovem, disponível também no site www.missaoiovem.com.br
De modo geral, muitas pesquisas qualitativas recorrem à quantificação para
obter melhores resultados, o que produz confusões a respeito de qual seria a
abordagem predominante. Portanto, quanto aos meios este trabalho envolve a
pesquisa documental e a bibliográfica, por focalizar a análise do objeto de estudo na
relação entre as teorias existentes. Como afirma Vergara (2000) é a pesquisa
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realizada em documentos arquivados em locais públicos ou privados, com pessoas,
registro, anais, diários, cartas, comunicações informais e respectivamente realizada
através de material já publicado e acessível ao público em geral.
Apesar de recursos escassos para a documentação e registros das atividades
missionarias em âmbito municipal, os material disponível proporcionaram todo e
embasamento para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida, instigando
indagações, análises e a conseqüente busca por informações inovadoras.

3.4 Limitações da Pesquisa

0 método escolhido para a constituição da pesquisa caracterizou-se como o
mais adequado para esta situação, entretanto, as informações fornecidas pelo
Banco de Dados do "Jornal Missão Jovem" por vezes não puderam ser acessadas
tendo em vista a necessidade de contatar previamente um membro constituinte do
projeto de criação da ONG missionaria, além do agendamento de entrevistas

e

reuniões com a equipe voluntária e colaboradora, fato este que dificultou a obtenção
de informações de forma mais freqüente e acurada.
Outra barreira encontrada foi a disponibilidade para obter informações junto
ao idealizador do Projeto, Pe Paulo de Coppi, que embora tenha apresentado
extremo interesse e boa vontade para colaborar com a pesquisa, também
apresentou uma agenda com compromissos diversos e inadiáveis restringindo o
tempo de entrevista pessoal, e tornando muito mais precioso cada minuto de sua
presença para esclarecimento das ações e norteamento dos objetivos.
A pesquisa realizada a respeito da Legislação sobre o Terceiro Setor também
exigiu muito tempo para a coleta e interpretação das informações, tendo em vista
que há uma legislação relativamente extensa e detalhista acerca da tributação,
normas e decretos que envolvem o Terceiro Setor, suas exigências e ainda os
projetos de Lei que ainda tramitam aguardando aprovação.
Os recursos financeiros disponíveis para realização de contato telefônico com
os membros, bem como para o comparecimento da autora em todas as reuniões do
Projeto também foi uma dificuldade encontrada no decorrer do estudo. E, finalmente,
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a maior limitação encontrada deve-se ao fato de que a constituição da ONG
missionária ainda está em fase de planejamento para posterior implantação, sendo
que a maior parte das informações não haviam sido descritas

e projetadas

formalmente, em registros e relatórios, econtrando-se apenas presentes nos ideais e
planos do idealizador e da equipe voluntária. De tal forma que , não se considerou o
detalhamento de todas as decisões e dos projetos futuros aos quais delinearão as
atividades da organização, pois ainda não há ainda acesso A tais planos e suas
possíveis ações para concretiza-los.
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

0 presente estudo foi desenvolvido para projetar um guia que delineie as
ações e os documentos necessários para se criar uma ONG. A escolha deste tema
partiu das necessidades enfrentadas pela sociedade e pelos gestores para que os
mesmos possam estar mais atentos e aptos a dedicarem-se As causas sociais
preenchendo as lacunas abertas e não supridas tanto pelo estado, quanto pelo setor
privado.
A seguir serão caracterizadas as ações que fazem-se necessárias na
constituição e surgimento legal de uma ONG para sua posterior atuação. Aqui será
apresentada a proposta de surgimento de uma ONG para apoio As atividades de
envio de missões, cujos precedentes baseiam-se nas atividades missionárias
desenvolvidas pela Igreja Católica no Brasil e no mundo, tendo também como
modelo as propostas e ações do PIME (Pontifício Instituto das Missões).
4.1 Caracterização da ONG Missionaria

Para que seja possível a compreensão dos objetivos e dos antecedentes das
atividades relacionadas A organização, é necessário que inicialmente seja realizada
a caracterização do PIME, proporcionando maior entendimento da realidade dos
objetivos e trabalhos que serão desenvolvidos na comunidade, para o surgimento
legal da ONG Missionária, com informações relativas ao histórico das atividades de
missão, no intuito de justificar sua efetiva contribuição social, e os passos para sua
criação legal.

4.2 Histórico do PIME

As atividades de Missão tiveram inicio no Brasil na segunda metade do
século XI com a vinda dos Padres Jesuítas ao Brasil, em 1549, e se estendeu até o
século seguinte.
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O PIME (Pontifício Instituto das Missões) nasceu para que a Igreja Católica
continuasse fiel ao mandato de Cristo: "Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho
a todos os povos..." Mc 16, 15.
De acordo com a Cartilha Informativa do PIME editada em 2006, o novo
Instituto missionário surgiu da fusão de dois institutos nascidos na Italia, em Milão
Roma. Isso aconteceu num período em que florescia nas Igrejas da Europa um
grande despertar missionário. Não obstante, naquela época, de congregações e de
iniciativas missionarias, em várias regiões da Italia, faltava ainda um Instituto
missionário de clero diocesano. Esta obra era urgente devido à grande difusão do
ideal missionário que havia nos seminários diocesanos e entre o clero jovem.
Foi assim que, no ano de 1850, em Milão, nasceu mais um Instituto
Missionário, não pelo carisma de um só fundador, como geralmente acontece com
as congregações religiosas, mas como fruto de um caminho das Igrejas locais

e

pela convergência de diversas expressões eclesiais que, na metade do século XVI,
eram a manifestação de uma consciência missionaria renovada: Papa Pio IX, os
bispos e diocese da Lombardia (norte da Itália) e os seminaristas dos seminários
diocesanos, cada vez mais inflamados pela leitura das primeiras revistas
missionarias que chegavam sobretudo na França.
Pe Angelo Ramazzotti foi o realizador principal do então "seminário Lombardo
para as Missões Estrangeiras". No entanto, tendo sido nomeado Patriarca de
Veneza, confiou este projeto missionário a Mons. José Marioni que se incubiu da
formação dos primeiros missionários. Mais tarde em 1871, sempre por vontade do
Papa Pio IX, surgiu em Roma um outro instituto Missionário de clero secular: o
"Pontifício Seminário dos Santos apóstolos Pedro e Paulo", com características
idênticas as do Instituto Missionário de Milão.
Mons. Pedro Avazini foi o realizador deste novo projeto missionário. Por volta
de 1926 o Papa Pio XI decidiu unir os dois seminários missionários, em um único
instituto. Surgia, assim, o Pontifício Instituto das Missões Exteriores (PIME). Sendo
nascido das dioceses, o PIME, ainda hoje, continua fortemente ligado as Igrejas
locais e seus missionários são seculares, isto 6, não emitem votos religiosos.
Como Instituto de vida secular é uma sociedade de vida apostólica, integrada
por padres e irmãos missionários leigos que, respondendo ao "Convite de Cristo" e,
com uma livre escolha celibatária, consagram-se, com promessa definitiva,
atividade missionaria por toda a vida, numa união fraternal de objetivos e em
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obediência aos superiores, conforme as Constituições e o diretório Geral da
organização.
No RIME, padres e irmãos missionários gozam de igual dignidade, direitos e
deveres, e se comprometem a valorizar sua vocação para um serviço sempre melhor
6 missão, permanecendo firme à norma do direito universal. 0 Instituto acolhe e
reúne todos os que, querendo dedicar-se á atividade missionária, entendem realizala como membros de uma "Família de Apóstolos"; vivendo o carisma missionário,
não isoladamente, mas em união com os demais missionários.
A organização também é considerado um "Instituto Pontifício", titulo que lhe
foi atribuído por Pio XI em 1926. Este titulo não indica nenhuma situação privilegiada
jurídica ou econômica, mas um reconhecimento particular da Santa Se'em relação à
origem e ao espirito de total obediência em que se mantém o Instituto com relação
ao Papa e com a "congregação para a Evangelização dos Povos". Os missionários
do PIME estão dispostos a acolher todas as missões que a Santa Sé lhe confiar,
mesmo aquelas já recusadas por outros organismos missionários.
Embora nascido como Instituto diocesano local na Itália, desde 1957, está
aberto 6 internacionalização, na disponibilidade de recrutar e formar vocações
missionárias para o Instituto nos 'Daises de maioria cristã. A partir de 1989, as
vocações missionárias, acolhidas e formadas pelo PIME, vem dos quatro cantos do
mundo.
Atualmente, seus membros são oriundos de vários países, como: Itália, Brasil,
Estados Unidos, Bangladesh, Índia, Filipinas, com seminaristas também da Africa e
de Muanmar. Reconhecendo que as Igrejas particulares são as primeiras e diretas
responsáveis pela evangelização em seu território, o RIME desenvolve sua atividade
como um serviço a ser prestado em comunhão com elas e em dependência delas. 0
objetivo é promover a colaboração animando as Igrejas de origem em seu dever de
abrir-se ao mundo inteiro e em sua responsabilidade missionária, estreitando lagos
de comunhão, envolvendo-as na atividade missionária.
Quando o Instituto recruta, forma e envia missionários, o faz em nome da
própria Igreja local de cada missionário, de forma que os mesmos sejam a
expressão missionária de sua Igreja de origem, pois a vocação missionária de seus
membros nasce e amadurece na experiência crista de uma Igreja particular, mas
sente a exigência de ultrapassar seus próprios confins. Através da missão Ad extra
(além das fronteiras), fora dos seus confins, da sua cultura e da sua Igreja, o
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missionário do PIME estimula todos os cristãos a viver a missão no seu âmbito
quotidiano e a colaborar na evangelização universal. Por isso, também hoje nas
Igrejas de origem, o envio de um missionário confirma-se como acontecimento
privilegiado para a animação missionária.

Assim,

o

instituto, vivendo com

radicalidade o seu carisma especifico Ad extra, favorece a universalidade da missão.
A tradição da organização sempre se expressou com uma vigorosa
característica Ad Gentes (aos povos). Nos últimos 156 anos, os missionários vem
lançando as sementes da evangelização nos cinco continentes, fundando
numerosas comunidades cristãs, dioceses e formando seu clero local. É também
preocupação do PIME estimular as Igrejas locais a irem para além de suas
fronteiras, tanto em direção da missão Ad Gentes como também em, direção à
colaboração entre as Igrejas, sem se limitar 6 mera suplência, devido à falta de
padres diocesanos.
Atualmente, muitos padres e leigos se dedicam 6 missão Ad Gentes por um
certo período, entretanto, a instituição também propõe a vocação missionária de
forma total e por toda a vida. A prestação de um serviço no próprio pais ou a
impossibilidade, por motivos de saúde, de partir em missão, não diminuem a
realidade da missão Ad Vitam (por toda a vida). De fato, nos missionários, jamais
deverá faltar o desejo de partir para as missões além fronteiras.
Dentro da mística Missionária do PIME há um chamado a "Estar juntos",
denominada a comum vocação para a missão universal da Igreja, pois embora com
funções diferentes, padres e missionários,

padres diocesanos associados ao

instituto, e leigos consagrados são chamados, a juntos viverem com radicalidade a
sua vocação missionária. Este "estar juntos" exige a capacidade de viver e trabalhar
no meio de co-irmãos de diferentes idades, culturas e proveniências. Para isso o
missionário é preparado para desenvolver atitudes de diálogo e de escuta, como
também é encorajado a criar ocasiões de crescimento em uma mentalidade
intercultural. Seja no compromisso de uma formação permanente busca a comunhão
fraternal, educando-se para viver numa comunidade internacional, com atitudes de
compreensão e fraternidade, fazendo todo esforço para viver em sincera e profunda
comunhão com o povo e inserindo-se no seu mundo social e cultural.
No relacionamento com os membros de outras religiões

e com os não

cristãos, procura-se praticar e inculcar num diálogo aberto e sincero, uma positiva
colaboração, reconhecendo e promovendo seus valores no respeito da verdade e da
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caridade. 0 carisma da organização também faz com que seus membros se
empenhem no desenvolvimento das comunidades cristãs para a maturação
missionária da Igreja local. Com vistas nesta maturação o missionário esta
disponível e preparado para assumir tipos de serviços que correspondam as
necessidades e pedidos, como também cumpri-los com dedicação e competência.
Na atualidade a abrangência do instituto mundialmente compreende as
missões nos países da Africa (Camarões, Costa do Marfim, e Guiné Bissau), na
América (Brasil, Estados Unidos e México), Asia (Bangladesh, Canbógia, Filipinas,
Hong Kong, China, Índia, Japão, Mynmar e Thailândia), Europa (Italia) e Oceania
(Papua Nova — Guiné). 0 imenso continente asiático foi o primeiro campo de
trabalho dos missionário, e até hoje o Instituto prioriza a sua presença naquelas
regiões.
No Brasil, em 1946, os missionários do PIME foram convidados pelo Papa Pio
XI para assumirem um trabalho missionário, tendo como base a cidade de São
Paulo, estendendo em seguida as atividades em Assis, no interior do Estado, no
norte do Paraná e em Santa Catarina. Contudo, sendo que os missionários estavam
voltados para a evangelização dos índio da Amazônia, logo rumando para o Amapa
e o interior do Amazonas. As peripécias e dificuldades enfrentadas por aqueles
jovens missionário fora demasiadamente grandes.Os Estados onde, atualmente o
instituto esta presente são o Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Para, Parana,
Santa Catarina e São Paulo, sendo o seminário Filosófico localizado na Rua Atitlio
Battistotti, 11, Caixa Postal 95, em Brusque, SC.
No inicio dos anos 80, o PIME do Brasil já com vinte anos de reflexão interna
e amadurecendo o caminho da internacionalização, começou a abertura oficial dos
próprios seminários para formar missionários brasileiros. Se o PIME foi corajoso
nessa escolha, talvez o foram mais os bispos brasileiros que, de Puebla até hoje,
estão percorrendo um caminho de conscientização de toda a Igreja do Brasil, sobre
o direito-dever de evangelizar também fora dos próprios limites, não obstante a
pobreza e precariedade da própria situação interna.
Hoje o instituto conta com dez missionários brasileiros trabalhando para o
Reino, pelo mundo afora; há um bom grupo de estudantes brasileiros no Seminário
Internacional de Teologia em Monza, Itália,

e uma dúzia de seminaristas

preparando-se, em Santa Catarina, para descobrir sua vocação. Num mundo e
numa Igreja com problemas humanos, sócio-religiosos e culturais sempre mais
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complexos, o Instituto não pretende medir esforços para oferecer o máximo que
puder no âmbito da formação.
Fato marcante para os formadores dos seminários no Brasil, é o apoio e a
simpatia que sempre encontraram nos bispos, que já começaram a ver e sentir o
Instituto como instrumento válido de animação e atividade missionária além
fronteiras. Sendo um ponto extremamente positivo o auxilio recebido com o número
sempre maior de simpatizantes, amigos

e benfeitores que acompanham a

caminhada dos seminaristas, oferecendo preces, disponibilidade e ajuda concreta na
superação dos momentos mais difíceis.

4.2.1 A Organização Missionária no Brasil

A modernidade trouxe consigo as exigências da especialização

e da

subsiariedade. Em seu livro "Igreja em Missão" o Pe Paulo de Coppi afirma que a
história recente da evangelização na América Latina e sua conseqüente organização
pastoral denota o fato de que sem serviços e organismos próprios não é possível
levar adiante o projetos fundamentais e necessários. Por isso, a dimensão
missionária no Brasil se fortaleceu graças ao surgimento de organismos, em âmbito
nacional, regional, diocesano e paroquial.
Assim são apresentadas as Pontifícias Obras Missionárias - POM, que
constituem-se como organismos que trabalham pela Animação Missionária de todas
as igrejas particulares do mundo, bem como os organismos que impulsionam a
animação Missionária no Brasil. As quatro Pontifícias Obras Missionárias mais
diretamente ligadas à Sagrada Congregação para Evangelização dos Povos
promovem as vocações e a espiritualidade missionária, como também estimulam a
participação de todos na ajuda às missões, sendo a principal coleta financeira
realizada em todas as igrejas no dia Mundial das Missões. Elas estão divididas em
"Propagação da fé", "Infância Missionária", "São Pedro Apóstolo"

e "União

Missionária".
No Brasil, as POM realizam um trabalho de animação missionária em
comunhão e colaboração com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
e os diversos organismos missionários do pais. Considerando-se a responsabilidade
dos bispos, em todas as conferências episcopais deverá ser constituída uma
especial "Comissão episcopal para as Missões", sendo que o dinamismo e a
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coordenação desta Comissão favorecerá, em grande escala, a cooperação
missionária em cada nação.
Este setor da pastoral contribui para que a Igreja do Brasil, nos seus vários
níveis e nas diferentes dimensões da sua atividade, mantenha viva a consciência do
anúncio e testemunho das virtudes do Evangelho. Em vista disso, a Dimensão
Missionária desperta para a urgência do envio de missionários, além de suas
fronteiras, estimula os Institutos Missionários para que, fiéis ao seu carisma "ad
gentes" ajudem a igreja local a expressar sua vocação missionária, além de

assessorar e acompanhar as iniciativas que surgem em diversas áreas e setores,
como o Projeto "Igrejas - Irmãs" que consiste na comunhão missionária entre duas
igrejas, através da partilha fraterna de recursos humanos, pastorais e financeiros.
Também com o auxilio da CRB — Conferência dos religiosos do Brasil, através de
seu GRAM (Grupos de Reflexão e Animação Missionária), há o despertar e
fortalecimento da dimensão missionária da vida consagrada.

4.2.2 Organismos de Animação Missionária Anexos à CNBB

Os organismos subdividem-se em Órgãos que constituem o organograma da
Organização Missionária no Brasil onde o COMINA — Conselho Missionário
Nacional, formado por representantes de instituições brasileiras atuantes na
animação e ação missionária,

visando fazer com que a igreja particular se torne

sujeito da missão dentro e fora do pais. 0 COMIRE — Conselho Missionário
Regional, tem a tarefa de animar a diocese, para que o povo de Deus descubra e
assuma sua vocação e responsabilidade missionária.
Há também o COMIPA — Conselho Missionário Paroquial, que tem a
finalidade de animar missionariamente as várias pastorais, as associações, as
escolas, os movimentos e os grupos que agem na área paroquial. 0 CCM — Centro
Cultural Missionário — Em Brasilia — constituído por três departamentos: 0 CENFI —
Centro de Formação Intercultural com a finalidade de atender aos missionários que,
de diversos [Daises, vem trabalhar no Brasil, sendo que antes de iniciarem suas
atividades missionárias, eles realizam um curso de aprendizagem da lingua e de
conhecimento da cultura local, além de preparar e acompanhar os missionários
brasileiros que atuam em outros !Daises, mantendo com eles o intercâmbio de
correspondência e enviando-lhes os mais importantes documentos da Igreja no
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Brasil. Há também o SOAI — Serviço de Colaboração Apostólica Internacional, e o
CAEM — Centro de Animação e Estudos Missionários.
Dentre os outros organismos de animação pode-se citar o CIMI — Conselho
lndigenista Missionário, que

é responsável

por incentivar

e

assessorar

o

atendimento aos povos indígenas em suas necessidades espirituais e materiais, a
partir de suas culturas, e 6 luz da Revelação. Promove também a formação
teológica, antropológica, cultural e técnica dos missionários católicos que trabalham
em ares indígenas. Além dos Institutos missionários há os meios de comunicação
missionários, com publicações, livros revistas

e informativos, sendo os mais

conhecidos: "Missões", "Mundo e Missão", "SIM" e o jornal "Missão Jovem".
A seguir será apresentado o quadro com o Organograma da Organização
Missionária no Brasil:
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4.3 Estruturando as Ações para o Projeto de Criação da ONG Missionária

Para Estruturar a presente proposta é importante que se estabeleça de forma
mais detalhada as concepções norteadoras, sobre as quais estão alicerçadas todas
as ações desenvolvidas.
De acordo com entrevistas que foram realizadas com representantes do
grupo gestor, constatou-se que foi desenvolvido um modelo baseado nas ações do
PIME para o desenvolvimento das ações referentes à implantação da organização,
que despendirão um tempo mais prolongado para suas atividades perante os
missionários, e a comunidade.
É importante salientar que a ONG não estará enquadrada em nenhum
organograma eclesial, tendo em vista que se trata de uma organização autônoma, e
que apenas seguirá os modelos e padrões fundamentados anteriormente, mas que
todavia receberá todo o apoio previamente solicitado na Comarca Diocesana de
Florianópolis, e legalmente em se tratando de sua relação para com o Governo.
0 órgão que estará mais próximo de suas atividades, acompanhando

e

exercendo influência sobre as decisões mais importantes para a comunidade será o
COM IDI, que fornecerá gratuitamente uma sala para a constituição de sua sede, um
computador para o inicio dos trabalhos que envolvam a burocracia de praxe, uma
linha telefônica com Internet discada, um modem e uma linha telefônica para os
eventuais contatos que se fizerem necessários. Inicialmente somente uma pessoa
será responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos, constituindo-se como a
secretária responsável, que trabalhará como voluntária na organização. A equipe
gestora utilizará a mesma sala para a realização das reuniões de constituição,
efetuando na sede os encontros que se fizerem necessários para a posterior criação
de um banco de dados com informações referentes aos missionários, bem como os
cadastros de voluntários, e os dados de organizações, pessoas físicas e jurídicas
que estiverem engajados no programa de captação de recursos que também será
desenvolvido posteriormente.
Nesta etapa são apresentadas as ações para a constituição dos registros e
documentos de criação da ONG, no intuito de que a mesma possa facilitar e
proporcionar o desenvolvimento das obras assistenciais e atividade promocional da
Igreja, preocupando-se com os marginalizados, auxiliando os mesmos a se
organizarem, tomando consciência de suas capacidades, e na medida do possível
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solucionando seus próprios problemas. Nesta questão também cabe mencionar que
a partir da milenar experiência missionária, a Igreja aprendeu que o dar não pode e

não deve ser mais em sentido único, pois segundo seus princípios todos devem dar,
mas também receber. Desta forma ocorre o incentivo para a ajuda mútua entre as
igrejas visando alcançar maiores benefícios sociais.

4.3.1

A Constituição da ONG e os prós e contras das Associações e OSCIPs

A necessidade de regularizar as atividades de missão que vem sendo
desenvolvidas pelo COMIDI levou os membros trabalhadores e voluntários a da
organização a efetuar pesquisas e estudos para que se desenvolvesse um plano de
fundação de uma ONG no intuito de agir paralelamente às atividades
fundamentadas dentro da Igreja, tendo em contrapartida, autonomia legal e jurídica,
regulamentada pela lei e sujeita aos benefícios e obrigações impostos pela mesma.
Dentre as ações planejadas para operacionalizar as atividades, encontrou-se como
saída final o inicio do planejamento para a execução dos passos referentes
burocracia inicial.
Ao efetuar-se os levantamentos e análises a esse respeito, a equipe do
projeto deparou-se com uma série de aspectos a serem considerados na
implantação e operacionalização desse tipo de entidade.
Em primeiro lugar, levantou-se a existência dos tipos de entidades que são as
Associações e as OSCIPs, que também permitem organizar os envolvidos nas
atividades características como as de um organismo missionário, considerando-se
que mesmo sendo organizações sociais semelhantes, há que considerar seus perfis
próprios, suas semelhanças e suas diferenças. Nesse sentido, cabe realçar-se
algumas dessas características, mostrando suas virtudes e seus aspectos negativos.
As Associações possuem uma legislação própria que permite criar e operar
uma entidade com um mínimo de burocracia, com diretoria reduzida, onde apenas
um presidente pode resolver todos os problemas administrativos, financeiros e
operacionais, levando-se em conta que grandes decisões podem ser tomadas
através de Assembléias, que são as reuniões entre seus membros.
Já uma OSCIP consegue agregar em seus atributos de associação pouca
burocracia, apresentando ainda a questão de ser uma entidade de interesse público
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com direito a não incidência de impostos nos âmbitos federal, estadual e municipal
além de inúmeras outras vantagens. Ainda para permitir um maior relacionamento
com as entidades públicas municipais, seja para convênios, repasse de verbas,
concessões, comodatos ou outras, as OSCIPs são as únicas que tem regra e lei
própria que permite viabilizar tais parcerias.

4.3.2 Análise da Legislação e Normas para a Constituição da ONG

As ONGs, para efeitos de enquadramento legal, podem constituir-se quer
como associações, quer como fundações (Art. 62 do Código Civil brasileiro). Para as
entidades sem fins lucrativos obterem incentivos fiscais e outros benefícios, além
das imunidades e isenções de que estão automaticamente sujeitas, necessitam de
registros junto a órgãos governamentais: Declarações de Utilidade Pública e, ou
registro no Conselho Nacional da Ação Social — CNAS.

4.3.3 Vantagens e desvantagens de se constituir uma OSCIP

Ao efetuar a pesquisa para levantamento das características da constituição
da entidade verificou-se as vantagens como a imunidade fiscal, que abrange
impostos sobre o patrimônio, renda e os serviços relacionados ás finalidades
essenciais da organização;

a) fundamento legal: CF. art. 150, VI c; CTN, art. 14;
b) impostos abrangidos: IPTU, ITR, ITCD, ITBI, IPVA;
c)

sobre a renda: IR;

d) sobre os serviços: ICMS incidente sobre os serviços de transportes
e comunicação e o ISS;
e) aplicações: não incidência de impostos nos âmbitos federal,
estadual e
f)

municipal;

isenção Fiscal: esta isenção depende da legislação municipal e
estão inseridos: IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação,
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOC);
Imposto sobre Operações Financeiras (I0F), dentre outros.
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Os principais benefícios da qualificação como OSCIP são, portanto:
a) a possibilidade da celebração de termo de parceria com o Poder
Público para o recebimento do recurso;
b) a possibilidade de o doador — pessoa jurídica — deduzir do cálculo
do lucro real e da base de cálculo da contribuição Social sobre o
Lucro, até o limite de 2% sobre o lucro operacional, o valor das
doações efetuadas, conforme previsto no art. 59, da Medida
Provisória n-2.158-34, de 28/7/2001.

Dentre as desvantagens verificadas observou-se que não poderá remunerar
os dirigentes enquanto membros da Diretoria, Conselho Fiscal

e Conselho

Deliberativo, acima do valor limite estabelecido para a remuneração de servidores
do Poder Executivo Federal - MP 66 de 29 de agosto de 2002.

4.4 Providências para o registro como pessoa jurídica e registros obrigatórios

Inicialmente uma associação somente adquire personalidade jurídica quando
é registrada no Cartório Civil de registro de Pessoas Jurídicas. Para tanto, é
necessário que sejam apresentados alguns documentos. Estes são denominados
como ata de constituição, que relata toda a reunião dos sócios fundadores que
propuseram a constituição da associação, sendo a ata assinada por todos eles. Em
seguida providencia-se duas vias do estatuto social assinados pelo presidente da
associação com firma reconhecida e vistas de um advogado regional. Há também a
ata da eleição da diretoria e do Conselho Fiscal, contendo os dados e a qualificação
de cada diretor eleito com a duração do mandato e respectivas assinaturas de quem
presidiu e secretariou a reunião, o requerimento de registro também deve ser
assinado pelo representante legal da instituição.
Além destes registros também é necessário o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), cujo formulário próprio deve ser
apresentado em três vias 6 delegacia da Receita Federal segundo a divisão de
competência verificada pelo endereço da sede. 0 Cadastro de Contribuintes
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Mobiliários (COM) também deve ser obtido na Prefeitura informando-se o nome,
endereço e os objetivos da associação.
Quanto à regularização trabalhista, a organização, mesmo que não tenha
empregados, deve apresentar documentos e informações anuais (RAIS — Relação
Anual de Informações Sociais e GFIP — Guia do Fundo de Garantia e Informações
Previdência). Além disso, se quiser contratar empregados, deverá registrar-se no
INSS — Instituto Nacional da Seguridade Social.
Há

também os registros facultativos, vinculados a certos títulos e

qualificações concedidos pelo poder público como por exemplo: o registro no CNAS
— Conselho Nacional de Assistência Social; a obtenção das declarações de Utilidade
Pública (em âmbito federal, estadual e municipal); a obtenção do CEBAS —
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; e a qualificação como
OSCIP — Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
Neste caso é importante observar que nenhum desses títulos e registros
modifica a forma jurídica da ONG, que continuará a ser uma associação civil. De
qualquer modo, a concessão de um titulo ou registro normalmente exige que o
Estatuto Social contenha algumas disposições especificas, que podem variar de
caso para caso.
O SEBRAE no intuito de facilitar e agilizar as ações necessárias para a
constituição como ONG fornece em seu site (www.sebrae.com.br ) informações
referentes à documentação exigida, enfatizando que a documentação e obrigações
junto a Orgãos Federais, primeiramente compreende a obtenção do CNPJ na
Delegacia da Receita Federal, já citados anteriormente, e aconselha que a
instituição mantenha sempre o endereço atualizado, prevenindo que o ideal é que
além do formulário, seja levada a ata da reunião ou assembléia que deliberou pela
mudança (ata averbada) e os dados da pessoa física responsável, como já fora dito
anteriormente.
0 requerimento da Certidão Negativa de Débitos é feito em formulário próprio
(Requerimento de Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais) adquirido nas papelarias e apresentado na Unidade da Receita Federal
com jurisdição sobre o domicilio fiscal da Entidade. Também é possível refit-6-1a, no
site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br

A organização, devido à possibilidade de contratação de funcionários
posteriormente, também está obrigada a contribuir para a Previdência Social,
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através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com recursos próprios, para
custear os benefícios devidos aos trabalhadores. Para tanto o cadastro é feito
através do preenchimento de formulário, fornecido nos Postos de Atendimento do
INSS, sendo os documentos necessários a Fotocópia autenticada do CNPJ,
juntamente com a Fotocópia autenticada da Ata de Criação e do Estatuto. A
Certidão Negativa de Débitos é retirada nos Postos de Serviços da Previdência
Social, sendo necessário levar o cartão do CNPJ ou através do site do Ministério da
Previdência e Assistência Social (www.mpas.00v.br ).
Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS o cadastro da
instituição se da no preenchimento da l a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social). Que pode ser
adquirida ou em papelarias ou no

site

da Caixa Econômica Federal

(www.caixa.gov.br ). A Certidão Negativa de Débitos é retirada nas agências da CEF,
sendo necessário o preenchimento de formulário próprio, fornecido no local, ao qual
serão juntados a copia autenticada do CNPJ as cópias da Ata que elegeu a última
Diretoria, a Copia do Estatuto e a Copia dos seis últimos recolhimentos da GFIP.
A documentação e as obrigações junto a Órgãos Estaduais exigidos são,
primeiramente a inscrição Estadual, que deverá ser realizada para que haja o
cadastramento na Secretaria da Fazenda do Estado, não sendo enquadrada como
contribuinte. Também é de praxe o preenchimento da Ficha de Inscrição de
Cadastro — FIO, que é o documento de inscrição no Estado, juntamente com a
apresentação do talonario de Notas Fiscais na Repartição da Secretaria da
Fazenda do Estado, do domicilio da entidade. A documentação necessária exigida é
o Carta- 1z) do CNPJ, a Nota Fiscal comprovando o pagamento, endereço e n° do
CNPJ do destinatário da mercadoria, sendo que no caso de livros, cartilhas e
revistas, estes não são tributados pelo ICMS, mas se forem mercadorias como
moveis, alguns produtos agrícolas ou pecuários originário da geração de renda da
Entidade, estes, serão tributados normalmente. Para a retirada da Certidão Negativa
de Débitos é necessário levar o número da inscrição estadual na própria repartição
da Secretaria da Fazenda do Estado no domicilio da entidade.
No tocante a documentação e obrigações junto a Órgãos Municipais é preciso
retirar o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, sendo o mesmo
expedido pela Secretária de Finanças constituindo-se como o cadastro da Entidade
junto ao Município, que assim normaliza sua localização e atividade exercida.
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Os documentos exigidos são o de Inscrição do Imóvel no Município ou do
IPTU, o de Vistoria do Corpo de Bombeiros a Taxa para uso do Solo (taxa paga
Preenchimento, pelo Contador, da FIC (Ficha de Inscrição Cadastral).
e ainda, pagamento da taxa para concessão do Alvará de Licença para Localização
e Funcionamento. A Certidão Negativa de Débitos, também retirada na Secretaria de
Finanças do Município, mediante pagamento de taxa.
Posteriormente quando a organização obtiver o Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos, este terá validade de três anos, sendo permitida sua renovação,
sempre por igual período, exceto quanto cancelado em virtude de transgressão de
norma que originou a concessão (descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
Decreto n°. 2.536, de 6 de abril de 1998) sendo endereço para apresentação do
pedido via postal o seguinte:Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo Ala "A" —
10 Andar - CEP 70.059-900 - BRASÍLIA/DF. 0 Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos somente poderá ser concedido ou renovado para entidade beneficente
de assistência social que demonstre, nos três anos imediatamente anteriores ao
requerimento, cumulativamente as seguintes exigências:
a) estar legalmente constituída no Pais e em efetivo funcionamento;
b) estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social
do município de sua sede, se houver, ou no Conselho Estadual de
Assistência Social, ou Conselho de Assistência Social do Distrito
Federal;
c) estar previamente registrada no CNAS;
d) constar em seus Estatutos dispositivos determinando que a entidade
aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional

e

na manutenção e

no

desenvolvimento de seus objetivos institucionais, bem como as
subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas, além de não distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma;
e) constar em seu Estatuto não percebe seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
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ou titulo, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuidas pelos respectivos atos constitutivos;
f)

constar que em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou
extinção, o eventual patrimônio remanescente a entidade congênere
registrada no CNAS ou a entidade pública;

g) constar que não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem
caráter beneficente de assistência social;

h) constar que presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer
discriminação de clientela, de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pelo CNAS;
i) constar que aplica anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por
cento da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da
receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de bens, de
venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, cujo montante nunca

será

inferior

6 isenção de

contribuições sociais usufruidas.

Após efetuados os devidos registros é importante que alguns requisitos
básicos constem no estatuto da entidade, com base na Lei de Registros Públicos

(Lei n ° 6.015/73, art. 120) foi elaborado o seguinte quadro para verificação dos
dispositivos que devem estar contidos no estatuto:
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Check List dos Dados contidos no Estatuto

10

Passo

2° Passo

3° Passo

Verificar a
Verificar a
denominação existência do
da Entidade Fundo Social

Verificar o
modo pelo
qual é
administrado

Verificar as
condições
para a
extinção da
pessoa
jurídica, e o
destino do
seu

Verificar a
representatividade
da entidade
perante a
sociedade (ativa e
passivamente,
judicial e
extrajudicialmente)

Verificar o nome
dos fundadores e
instituidores da
diretoria

Verificar o tempo
Verificar os
Fins da
de duração da
associação ou entidade
fundação

Verificar se o
estatuto ou
contrato 6
reformável e
de que modo

Verificar se a
diretoria é
provisória ou
definitiva

Verificar os
membros que
respondem, ou
não
pelas obrigações
sociais
Verificar a
nacionalidade,
estado civil e
profissão dos
membros
fundadores, bem
como o nome e a
residência do
apresentante dos
exemplares

patrimônio
Fonte: desenvolvido pela autora para visualização das etapas.

Segundo Rosa (2003) a qualificação como OSCIP depende dos preceitos da
Lei no 9790199, portanto apresentamos aqui um check list mais aprofundado,
baseando-se nas considerações elaboradas pelo autor para que a organização
possa verificar se cumpriu todos os requisitos de acordo com a legislação vigente.

Quadro para verificação dos requisitos legais:

DOCUMENTAÇÃO — ENQUADRAMENTO — FINALIDADE

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pub lico - OSCIP
I — DOCUMENTAÇÃO: Checar se, de acordo com o artigo 5° da Lei n.° 9.790/99, o
requerimento de qualificação como OSCIP (Anexo A) está acompanhado de cópias
autenticadas dos documentos abaixo relacionados.

Documento

Sim

Não

Declaração de Isenção do Imposto de Renda (Declaração de
informações econômico-fiscais da pessoas jurídica — DIPJ),
acompanhada do recibo de entrega, autenticada em cartório.
ll — ENQUADRAMENTO: checar se a entidade não se enquadra
em alguma das hipóteses abaixo, previstas no artigo 2° da Lei
n° 9.790/99
Enquadramento da entidade
Sim

Não

Estatuto registrado em cartório (cópia autenticada)

Ata de eleição da atual diretoria, autenticada em cartório.
Balanço patrimonial, autenticado em cartório.
Demonstração do resultado do exercício, autenticado em cartório.

Sociedade Comercial.
Sindicato, associação de classe ou de representação de categoria
profissional.
Instituição religiosa ou voltada para a disseminação de credos,
cultos, praticas e visões devocionais e confessionais.
Organização part daria ou assemelhada, inclusive suas fundações.
Entidade de beneficio mútuo destinada a proporcionar bens ou
serviços a um circulo restrito de associados ou sócios.
Entidade ou empresa que comercialize planos de saúde e
assemelhados.
Instituição hospitalar privada não - gratuita e suas mantenedoras.
Escola privada dedicada ao ensino formal não — gratuito e suas
mantenedoras.
Organização Social
Cooperativa.

Fundação pública.
Fundação, sociedade civil ou associação de direito privado que
tenha

criada por órgão público ou por fundação pública.
Organização crediticia que tenha qualquer tipo de vinculação com
o sistema Financeiro Nacional a que se refere o artigo 192 da
Constituição Federal.
Ill FINALIDADE: Checar se entre os objetivos
entidade há pelo menos uma das seguintes
constantes no artiso 3° da Lei n° 9.790/99:

sociais da
finalidades

s3

Finalidade

Sim

Não

Promoção do desenvolvimento econômico e social de combate a
pobreza.
Expe ,imentação sem fins lucrativos de novos modelos sócioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,
emprego e crédito.
Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar.
Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais.
Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos que digam respeito as atividades mencionadas acima.
IV — ESTATUTO: Checar se o estatuto da entidade contém
expressamente as seguintes normas, conforme determina o
artigo 4° da Lei 9.790/99.
Norma estatuária
Sim

Não

Promoção da assistência social.
Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico
e artístico.

Promoção gratuita da educação, observando-se
complementar de participação das organizações.
Promoção da segurança alimentar e nutricional.

a

forma

Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável.
Promoção do voluntariado

A entidade é de direito privado
A entidade não tem fins lucrativos.
A observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.
Adoção de praticas de gestão administrativa, necessárias e
su fi cientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação
nos processos decisórios.
Constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,
emitindo pareceres para organismos superiores de entidade.
Previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio liquido seja transferido a outra pessoa jurídica
qualificada como OSCIP, preferencialmente com o mesmo objeto
social da extinta.
Previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período que perdurou aquela
quali fi cação, seja transferido a outra pessoa jurídica qualificada
como OSCIP, preferencialmente com o mesmo objeto social.
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Prestação de contas

Sim

a) Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade.
b) Publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações
financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débito
do INSS e no FGTS, que devem ser colocadas A disposição para
exame de qualquer cidadão.
c) Realização de auditoria independente da aplicação dos recursos
objeto do Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento.
d) Prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pelas OSCIPs a ser feita conforme o parágrafo
único do artigo 70 da Constituição Federal.
Remuneração dos dirigentes
Sim

Não

i

_

Não

a) expressa claramente no estatuto que não remunera seus
dirigentes, sob nenhuma forma.
b) Expressa claramente no estatuto que remunera seus dirigentes
que efetivamente atuam na gestão executiva ou prestam serviços
específicos, de acordo com os valores praticados no mercado.
Quadro 2: Lista de conferência dos requisitos de qualificação como OSCIP.
Fonte: Marco Legal do Terceiro Setor — Rosa, 2003, p. 68

Este quadro facilita a visualização das exigências para o cumprimento passo
a passo do levantamento de informações necessárias para a análise e avaliação do
enquadramento da organização.

4.5 Etapas para a constituição

Para constituir-se como ONG foram elaboradas as etapas necessárias para a
criação da ONG missionária semelhante à subdivisão dos dezesseis passos
utilizada por Rosa (2003) que elabora a organização da estrutura na seguinte ordem:
Objetivo, Escolha do Nome, Convocação, Definição do tipo de sociedade, Escolha
da Sede, Assembléia Geral, Estatuto, Posse da Diretoria, Registro Legal, CNPJ,
OSCIP, Filantrópica ou de Utilidade Pública, Licença Sanitária, Inscrição Municipal,
Nota fiscal e Documentação básica.

4.5.1 Definição da Missão e Objetivos

Na primeira etapa, foi desenvolvida seguinte missão: "Ser uma
organização continuamente capacitada para atender às necessidades dos
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missionários de forma sustentável com o propósito maior de educar para a
mundialidade através da evangelização 6 crianças, jovens

e adultos para

lidarem com a promoção humana dentre os povos menos favorecidos seguindo
os princípios da Igreja Católica no Brasil e no mundo." Foco: "Ações Práticas
em favor do Terceiro Mundo."

Os objetivos traçados refletem propósitos específicos a serem atingidos no
primeiro ano de constituição da organização e possuem caráter temporário de
acordo com as primeiras necessidades levantadas:
a) formar uma equipe capacitada e disposta A gerir a organização
empenhando-se para que a mesma avance progressivamente em seus
propósitos;
b) organizar os procedimentos de gestão relativos ao primeiro ano de
funcionamento da organização;
c) implementar o cadastro de missionários e efetuar o levantamento das
necessidades de recursos para financiamento de suas ações futuras
bem como manutenção de suas atividades no decorrer de todo o ano;
d) Efetuar planejamento detalhado com descrição de seus propósitos e
atividades para o segundo ano de funcionamento, considerando o
grupo gestor e sua perspectiva de atuação em concordância com o
COMID em Florianópolis;
e) Promover o encontro anual para missionários que residem nos locais
de missão;
f)

Manter um informativo com todas as atividades;

g) Promover a formação dos missionários engajados em atividades
selecionados dentre os 35 grupos de adolescência e infância missionária.

Através da definição de seus objetivos iniciais a organização delineia melhor
sua atuação, bem como seus propósitos iniciais.

4.5.2 Escolha do nome
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Na escolha do nome foi efetuada uma busca em Cartório para a verificação
de existência de nome semelhante ou idêntico, sendo que uma vez não encontrados
maiores problemas na definição deste nome foi definido o seguinte: "Centro de
Educação e Apoio Missionário".

4.5.3 Convocação

0 próximo passo dado foi a mobilização das pessoas em comunhão de
interesses e posterior convocação de uma reunião onde foram discutidos os
objetivos da organização e escolhidos os membros da comissão fundadora, com
respectiva divisão de tarefas e responsabilidades além da escolha da comissão de
redação do estatuto social no intuito de elaborar uma proposta que posteriormente
será analisada e aprovada em assembléia geral.

4.5.4 Definição do tipo de sociedade

Ao cogitar-se a fundação da ONG pensou-se no tipo de sociedade que seria
mais adequada para seus objetivos, tendo em vista que cada tipo de sociedade
serve A diferentes fins. De acordo com Rosa (2003) as sociedades civis sem fins
lucrativos são consideradas as mais flexíveis e de fácil administração, pois podem
ser fundadas sem patrimônio e adotar formas democráticas de decisão, sendo por
isso as preferidas do setor. Ainda de acordo com o autor pode-se optar pelas
sociedades de natureza contratual, ou institucional, sendo essa última a mais
adotada entre as ONGs. Definiu-se que a sociedade não terá finalidade lucrativa e
constituir-se-6 como OSCIP.

4.5.5 Escolha da Sede

0 local definido para funcionamento da ONG e registro do endereço no
estatuto Social será a sala 29, no segundo andar do Centro Arquidiocesano de
pastoral localizado na Rua Largo São Sebastião n° 88, CEP 88015-560,
Florianópolis, SC.

4.5.6 Assembléia Geral
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A Assembléia Geral acontecerá para a aprovação do estatuto e eleição da
diretoria. 0 conselho fiscal também será convocado após a redação prévia do
Estatuto, sendo a convocação realizada com data, hora, local e objetivo.

4.6.7 Estatuto

Serão distribuídas cópias da proposta do Estatuto para cada participante da
assembléia, sendo todos os artigos revisados, avaliados e aprovados. 0 Estatuto
Social da Organização inicialmente será constituído da seguinte forma:
No modelo do estatuto constará o nome, tipo de sociedade e sede; o objeto
social e definição da atividade; a forma de admissão obrigações e caso de exclusão
dos sócios; metodologia interna da administração (direção e cargos) com descrição
de deveres e poderes; a fora de eleição, exclusão e casos de ausência nos cargos
de direção; a questão da remuneração dos dirigentes, obrigações dos sócios e
destinagão do patrimônio em caso de extinção.

4.6.8 Posse da diretoria

A eleição e a posse da diretoria seguirá as regras contidas no estatuto e os
membros citados para as funções e cargos na organização serão: Silvio Kremer,
Rogério Carlos de Souza, Salete Rotini, Maria Aparecida de Campos e Domingos
Francisco Pereira.

4.6.9 Registro Legal

Após cumpridas as exigências anteriores será registrada a ONG em Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, onde a documentação necessária,
juntamente com o estatuto e a ata de fundação serão encaminhadas ao cartório,
além do pagamento das devidas taxas e o registro do livro de atas e do estatuto e
publicação de um resumo do estatuto no Diário Oficial. A documentação necessária
providenciada será três cópias do estatuto em papel timbrado com o visto do

O

8

advogado (com o nome e número da OAB), três cópias da Ata de fundação
assinadas pelo presidente e diretores com firma reconhecida; três cópias da relação
qualificada de diretoria (constando nome, cargo, estado civil, nascimento, endereço,
profissão, identidade e CPF); resumo dos principais pontos do estatuto para
publicação no Diário Oficial, bem como livro de atas original.

4.6.10 CNPJ

Para obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, será
realizado o registro junto à delegacia regional da Secretaria da Receita Federal com
todos os documentos registrados em cartório, e os documentos do responsável pela
entidade, além do preenchimento da ficha de Cadastro da Pessoa Jurídica — FCPJ
em duas vias (encontrado no site da Receita Federal

4.6.11 SCIP Filantrópica ou de Utilidade Pública

Rosa (2003) destaca três tipos de organizações da sociedade civil, conforme
já exposto anteriormente: a Declaração de Utilidade Pública Federal, o Certificado
de Fins Filantrópicos e a própria OSCIP, sendo que o autor afirma que as
sociedades tem procurado acumular os três títulos no intuito de obter o máximo de
benefícios. Aqui a organização inicialmente optou por constituir-se como OSCIP,
para posteriormente buscar a obtenção dos demais títulos.
4.6.12 Licença do Corpo de Bombeiros

A ONG inicialmente estará instalada em espaço sedido

por outra

organização, sendo que a mesma possui licença após compra de recarregamento
de extintores.

4.6.13 Licença Sanitária

Não será necessária no período inicial de implantação da ONG, por não se
enquadrar nas exigências de sua atividade.
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4.6.14 Inscrição Municipal

A licença de funcionamento será solicitada na Prefeitura de Florianópolis.
4.6.15 Nota Fiscal

Após a liberação do Cartão de Inscrição Municipal a entidade irá requerer a
autorização para confecção do talão de nota fiscal de serviços.

4.6.16 Documentação básica de uma ONG

Os documentos obrigatórios para a constituição da ONG registrados ao final
do procedimento serão o Estatuto Social, a Ata de Fundação e Eleição da Diretoria
também registrados em Cartório, o cartão de CGC (CNPJ) do Ministério da Fazenda,
o Registro de OSCIP no Ministério da Justiça bem como posterior certificado de
Utilidade Pública.

4.6

Aspectos Administrativos

Para o bom funcionamento de qualquer organização, faz-se imprescindível
estabelecer as atividades que cada colaborador exercerá, evitando assim, que
determinadas atividades deixem de ser realizadas ou que alguns membros se
concentrem em tarefas não prioritárias. A organização dos aspectos administrativos
levará em conta a descrição dos cargos de cada colaborador, assim como um
organograma que estabeleça a hierarquia necessária para o bom desempenho das
atividades da mesma.

4.6.1

Organograma

9()

De acordo com a experiência de gestores do Terceiro Setor, mais
especificamente de Organizações ligadas as atividade missionarias, para a
constituição de uma organização com o caráter previsto para atender cerca de 50
missionários anualmente, em principio estarão gerindo a organização uma equipe
composta por 5 membros colaboradores. Sendo dois responsáveis pela gerência
das atividades, dois responsáveis pelo cadastramento de missionários, realização de
contratos e acordos com voluntários e serviços terceirizados e uma pessoa sera
responsável pelo atendimento ao público em geral e por atividades operacionais. A
seguir o organograma da organização seguido pela descrição das funções de cada
colaborador:

Diretoria
Concelho

f

colaborador

colaborador

colaborador

colaborador

colaborador

Figura 06 — Organograma da ONG Missionária

Fonte: Elaborado pela Autora

4.6.2 Descrição dos cargos

Para o bom desempenho das atividades na constituição da ONG serão
necessários um número determinado de colaboradores conforme as informações

mencionadas anteriormente. Para satisfazer essa exigência se faz necessário a
existência de um Conselho Administrativo e um Conselho Fiscal, sendo que
inicialmente haverá 5 membros colaboradores como descrito a seguir:

•

Diretoria (composta por 5 membros)
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•

Conselho fiscal (composto por 3 membros)

•

5 colaboradores

Cada um dos treze colaboradores subdivididos em grupos mencionados terão
funções distintas, a seguir serão descritas as atividades pertinentes a cada cargo:

Funções da Diretoria:
•

Elaborar o planejamento, a organização e o controle administrativo,
financeiro da organização;

•

Exercer a representatividade;

•

Elaborar orçamentos;

•

Exercer transações de parceria e negociação de serviços.

Funções do Conselho Fiscal
•

Zelar pelo bom funcionamento da ONG exercendo atividades
pertinentes a fiscalização.

Funções dos colaboradores
•

Exercer atividades operacionais de acordo com as necessidades da
organização.

A organização pretende trabalhar durante os dias úteis da semana em
expediente normal de 8 horas, visando agilizar seus trabalhos de acordo com a
agenda do PIME que já é conhecida pelos futuros gestores da organização,
considerando também que anualmente ocorre no mês de julho o "Envio das Missões
Populares", e que neste ano ocorrerá de 12 a 26 de julho, afetando assim a
demanda prevista de trabalho da organização.

4.7

Aspectos Técnicos da Organização

Sabe-se que os aspectos técnicos englobam as características: localização,
layout e tamanho. Entretanto como objetivo deste trabalho não

é verificar a

viabilidade da implantação da organização, e sim foca-se apenas nos aspectos

9)

documentais, registros e operações para a sua constituição, veremos agora apenas
alguns aspectos levantados para a existência da ONG sem um detalhamento
aprofundado.

4.7.1 Localização, Layout e Equipamentos

0 local escolhido para a instalação e funcionamento da Organização foi,
como citado anteriormente uma sala sedida (e portanto sem custos para a
Organização) pelo COMIDI, localizada no 2° andar do Centro Arquidiocesano de
Pastoral, na R. Largo São Sebastião, 88, no Centro de Florianópolis.
A escolha pelo local apresentou-se realmente como uma oportunidade para o
grupo gestor, tendo em vista que o mesmo oferece as condições necessárias para
que as atividades sejam desenvolvidas no principio de existência da organização.
Quanto ao Layout e tamanho as instalações encontram-se em um espaço com 16

m2.
A seguir encontram-se descritos, alguns móveis, equipamentos e utensílios
também adquiridos através de doação, a fim possibilitar o inicio das atividades:
- Aparelho de Ar condicionado

- Mesas

- Computadores

- Lixeiras

- Impressoras

- Cadeiras

- Calculadora
- Material de Expediente

Verificou-se que a partir do recebimento destes equipamentos, móveis e
utensílios as ações para execução das atividades de constituição estarão mais
próximas de se concretizarem. E, finalmente após estudados e analisados os
registros e a ações necessários para a constituição da ONG estabeleceu-se o
seguinte Cronograma de Atividades para efetivação das etapas:
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Cronograma de Atividades para a constituição da ONG

ATIVIDADES

MESES 2006
Set

Estruturar ações

Análise da Legislação e Normas
para a Constituição da ONG

Realizar Avaliação dos prós e
contras da legislação

Verificar Vantagens e
desvantagens de se constituir
como uma OSCIP

Tomar Providências para o
registro como pessoa jurídica e
demais registros obrigatórios
Efetuar Check List dos Dados
contidos no Estatuto

Verificar enquadramento final dos
registros legais

Averiguar se os aspectos
administrativos estão em
concordância com a estrutura
tragada para a organização

Fig.07 — Cronograma de Atividades da ONG

Fonte: Desenvolvido pela autora

Out

MESES 2007
Nov

De/

Jan

Fey

Mar

Abr
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi previamente determinado no primeiro capitulo deste
trabalho, questionava-se como efetuar a implantação e posterior operação de urna
ONG, sendo que no decorrer do trabalho foi demonstrado o caso de constituição de
uma ONG de caráter missionário, ligada às atividades da Igreja Católica.
Para reavaliar o desenvolvimento os objetivos desta pesquisa os mesmos
serão resgatados neste capitulo, para que seja possível expor as conclusões, as
recomendações relativas a este estudo e ao fim sugestões para estudos que
possam ser realizados futuramente.

5.1 Conclusões e Recomendações

Neste trabalho foi realizada uma fundamentação teórica, contextualizando a
Responsabilidade Social, o Terceiro Setor, abrangendo as ONGs e as OSCIPS, as
Organizações Sociais, bem como a Gestão e Legislação das mesmas. A revisão
teórica permitiu esclarecimentos em relação às formas de constituição e de gestão
administrativas referente ao Terceiro Setor.
Para fazer frente ao desafio de caracterizar os registros documentos e ações
necessárias na constituição de uma ONG foi realizado este estudo, no intuito de
facilitar a efetivação do documentos e ações necessários para a organização formal
e em acordo com a legislação vigente. Dentre os vários estudos possíveis neste
âmbito de pesquisa, este em particular, investigou o que é necessário para se criar e
implantar uma ONG com caráter de apoio missionário.
A implantação desse tipo de organização vem ao encontro dos anseios dos
idealizadores do projeto, na medida em que a sua criação torna possível a aplicação
das ações planejadas e ao mesmo tempo aglutina e regulariza as atividades dos
missionários no município de Florianópolis, mais especificamente dentro das
atividades exercidas na Arquidiocese Florianópolis, na expectativa de atuar
mundialmente.
Para atender ao primeiro objetivo que era o de identificar os documentos
registros necessários para a implantação de uma ONG, foram identificados todos os
documentos e seus registros específicos que se fazem necessários mediante o
levantamento do caráter organizacional de acordo com a legislação estudada. Em
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seguida foram caracterizados os documentos, registros e ações necessárias para a
implantação de uma ONG através de um plano elaborado de ações para que a ONG
em questão esteja apta a realizar todas as etapas de formalização e registro
documental.
Como segundo objetivo este estudo procurou estabelecer quais são os
procedimentos necessários para implantação da instituição, o que permitiu conhecer
as etapas a serem cumpridas, desde as consultas prévias, a assembléia ou reunião
constitutiva até os registros e obtenção de licenças e alvarás.
Em seu terceiro objetivo este estudo se ocupou de regularizar a organização,
o que permitiu descobrir que é necessário fazer uma juntada de guias e formulários
para efetuar os registros e cadastros devendo ainda obter alvarás de funcionamento
da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do Corpo de Bombeiros.
Para atender ao último objetivo através da caracterização das ações
administrativas e operacionais foram definidos os dados que se ocupam da
legislação pertinente, agentes envolvidos, ações

e atribuições,

a estrutura

administrativa e de chefia, o estatuto ou regimento. 0 atendimento desses aspectos
possibilita 6 instituição se adequar administrativamente às exigências legais e
normativas
De forma complementar, o estudo objetivou também identificar as normas
necessárias para contabilização das atividades, pois mesmo que algumas das
instituições abordadas no Terceiro Setor tenham o caráter beneficente ou de
ausência de lucros, não exime os seus dirigentes e associados de prestarem contas
de seus atos.
Resumindo o exposto, pode-se afirmar que este estudo, apresentado neste
trabalho, atingiu o seu objetivo geral que era estudar e apresentar as exigências
referentes aos registros documentais e respectivas ações para implantação de uma
ONG, demonstrando o caso de uma ONG com caráter de apoio aos missionários
constituída no município de Florianópolis.
Sugere-se que futuramente sejam efetuados estudos mais detalhados sobre
as mudanças ocorridas com a legislação que ainda está em tramitação relacionando
as atividades do terceiro setor com as facilidades e dificuldades encontradas para a
constituição e gestão de suas operações, posto que surge no contexto de um mundo
altamente competitivo, globalizado e exigente e ao mesmo tempo carente de ações
que favoreçam a sociedade e busque alternativas para os grande problemas
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vivenciados neste novo milênio pelos quais todos estamos sujeitos a sofrer as
conseqüências.

(
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ANEXO A
Lei 9.367/98 — Lei das Organizações Sociais
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LEI N° 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação
do Programa Nacional de Publicação, a_extinção dos órgãos e entidades que menciona
e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e di outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capitulo I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Seção I
Da Qualificação
Art. 1 2 0 Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, A pesquisa
cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, A
cultura e A saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.
Art. 22 São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior
habilitem-se A qualificação como organização social:
1 - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos A respectiva area de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa da entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um
conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas
Aquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do
Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade
moral;
e) composição e atribuições da diretoria;
O obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros
e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio liquido em qualquer hipótese,
inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da
entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram
destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de
extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito
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da Unido, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;
II - haver aprovação, quanto A conveniência e oportunidade de sua qualificação como
organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de
atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Seção 11
Do Conselho de Administração
Art. 32 0 conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o
respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os
seguintes critérios básicos:
I - ser composto por:
a) vinte a quarenta por cento de membros natos representantes do Poder Público, definidos
pelo estatuto da entidade;
b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de entidades da sociedade civil,
definidos pelo estatuto;
c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os
associados;
d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre
pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro
anos, admitida uma recondução;
III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem
corresponder a mais de cinqüenta por cento do conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos,
segundo critérios estabelecidos no estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a
voto;

VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e,
extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição,
prestarem A organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
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VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem
renunciar ao assumirem funções executivas.
Art. 42 Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições
privativas do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

IV - designar e dispensar os membros da diretoria;

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no
mínimo, de dois terços de seus membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura,
forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento
próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos
financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxilio de auditoria externa.
Seção III
Do Contrato de Gestão

Art. 52 Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado
entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, corn vistas a
formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas As áreas
relacionadas no art. 1 2.
Art. 62 0 contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade
supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações
do Poder Público e da organização social.

Parágrafo único. 0 contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo conselho de
administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área
correspondente A atividade fomentada.
Art. 72 Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes

preceitos:
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I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das
metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos
critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de
qualidade e produtividade;
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de
qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais
no exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da
entidade devem definir as demais cláusulas do contrato de gestão de que sejam signatários.
Seção IV
Da Execução

e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 82 A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada
pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente A atividade fomentada.

§ 1' A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora
signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme
recomende o interesse público, relatório pertinente A execução do contrato de gestão,
contendo comparativo especifico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.
§ 22 Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados,
periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área
correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.
§ 3Q A comissão deve encaminhar A autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a
avaliação procedida.
Art. 92 Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de
origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União,
sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a
gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens
ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério
Público, à Advocacia Geral da Unido ou A Procuradoria da entidade para que requeira ao juizo
competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 12 0 pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do

Código de Processo Civil.
§ 22 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens,
contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no Pais e no exterior, nos termos da
lei e dos tratados internacionais.
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§ 32 Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens
e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da
entidade.
Seção V

Do Fomento As Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades
de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.
Art. 12. As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens
públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.
§ 1 2 São assegurados As organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as
respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no
contrato de gestão.
§ 2 Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de
gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja
justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§ 31) Os bens de que trata este artigo serão destinados As organizações sociais, dispensada
licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituidos por outros de
igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o património da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do bem e
expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações
sociais, com ônus para a origem.
§ ID Não será incorporada aos vencimentos ou A remuneração de origem do servidor cedido
qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social.
§ 2g- Não sera permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização
social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a
hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.
§ 3 0 0 servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de origem,
quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social.
Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3°, para as
entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os
preceitos desta Lei e a legislação especifica de âmbito federal.
Seção VI

Da Desqualificação
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Art. 16. 0 Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização
social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1 A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente,
pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 29- A desqualificação importará a reversão dos bens permitidos e dos valores entregues
utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Capitulo II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa dias, contados da
assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará
para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos
provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito
da área de saúde devera considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da
comunidade, os princípios do Sistema Unico da Saúde, expressos no art. 198 da Constituição
Federal e no art. 72 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão
receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou
privado, a titulo de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos,
vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem
comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de
Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de
organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades
ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1 2, por organizações
sociais, qualificadas na forma desta Lei, observada as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Sao extintos o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, integrante da estrutura do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, e a Fundação
Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República.
§ 1" Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o
processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, a cargo do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a
Fundação Roquette Pinto.
§ 2 No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto, até a assinatura do
contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 39- E o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta
Lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo I, bem assim a permitir a
absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo.
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§ 49- Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa ou
passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada
pela Advocacia-Geral da União.
Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que
trata esta Lei observarão os seguintes preceitos.
I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos
terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e
integrarão quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, a seu critério exclusivo, a cessão de servidor,
irrecusável para este, com ônus para a origem, A organização social que vier a absorver as
correspondentes atividades, observados os §§ I° e 2° do art. 14;
II - a desativação das unidades extintas sera realizada mediante inventário de seus bens
imóveis e de seu acervo fisico, documental e material, bem como dos contratos e convênios,
com a adoção de providências dirigidas A manutenção e ao prosseguimento das atividades
sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados As unidades
extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das
atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada,
mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade
supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a
liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão
considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá
adotar os simbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".
§ 1 Q A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á
mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 62 e 72.
§ 2Q Poderá ser adicionada As dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos
recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela Unido com os cargos e funções
comissionados existentes nas unidades extintas.
Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquette
Pinto no Estado do Maranhao ao Governo daquele Estado.
Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n° 1.648-6, de 24
de março de 1998.
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 15 de maio de 1998; 1772 da Independência e 1102 da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Israel Vargas
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clovis de Barros Carvalho
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ANEX01
(Lei n2 9.637, de 15 de maio de 1998)

ÓRGÃO E
ENTIDAD
E
EXTINTO
S

ENTIDADE
REGISTRO
AUTORIZADA A CARTORIAL
SER
QUALIFICADA

Laboratório
Nacional de
Luz
Sincrotron

Associação
Brasileira
de
Tecnologia de Luz
Sincrotron ABTLuS

Primeiro
Oficio
de
Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de
Campinas - SP, n2 de
ordem 169367, averbado
na inscrição n2 10.814,
Livro A-36, Fls 01.

Fundação
Roquette
Pinto

Associação
de
Comunicação
Educativa
Roquette
Pinto
ACERP

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas,
Av.
Pres.
Roosevelt, 126, Rio de
Janeiro - RJ, apontado sob
o n2 de ordem 624205 do
protocolo do livro A n2 54,
registrado sob o n2 de
ordem 161374 do livro A
n2 39 do registro civil das
pessoas jurídicas.

-

ANEXO!!

(Lei n 2 9.637, de 15 de maio de 1998)

ÓRGÃO
ENTIDADE
EXTINTOS
Laboratório
Nacional de
Sincrotron
Fundação
Pinto

E QUADRO
EXTINÇÃO

EM

Conselho Nacional
Luz de Desenvolvimento
Cientifico
e
Tecnológico - CNPq

Roquette Ministério
da
Administração
Federal e Reforma
do Estado

I OS

ANEXO B
Estatuto modelo de Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público — OSCIP (fornecido pelo Ministério da Justiça)
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Capitulo I — DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1°. A (0)

(nome da entidade) também

designada (o) pela sigla,

(se usar sigla), constituída(o) em

de

de (data) sob a forma de (associação ou fundação), é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado,
com sede no município de Estado de
Art.

2 0.

A

(0)

e foro em

(entidade)

tem por

finalidade(s)

. (Deve constar ao menos
uma das finalidades do estabelecidas no art. 30 da Lei 9.790/99. É importante estabelecer
as finalidades da entidade de modo claro e objetivo, listando apenas aquelas as quais a
entidade de fato se dedica).

Parágrafo Único — A (0)
(entidade) não distribui entre os
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os

aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. (Conforme o art. 1, o
parágrafo único, da Lei 9.790/99,),
Art. 3'. No desenvolvimento de suas atividades, a (o)

(entidade)

observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raga, cor, gênero
ou religião.
(Conforme o art. 4°, inciso I, da Lei 9.790/99).

Parágrafo Único — A (0)

(entidade) se dedica às suas

(forma pela qual exerce suas atividades:
execução direta de projetos, programas ou planos de Wes, por meio da doação de
atividades por meio

recursos físicos, humanos e fmanceiros, ou prestação de serviços intermediários de
apoio a outras, organizações sem fms lucrativos e a órgãos do setor público que atuam
em Areas afins). (Conforme o art. 30, parágrafo único, da Lei 9.790/99)

Legenda:
Texto em negrito: cláusulas que devem
necessariamente constar do estatuto, por força da
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Lei n° 9.790/99
Texto em itálico: observações pertinentes
Art 4'. A (0)

(entidade) terá uni Regimento Interno que,

aprovado pela Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

COMO OPÇÃO:
Art. 4° - A Instituição disciplinará seu funcionamento por meio de Ordens
Normativas, emitidas pela Assembléia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.
Art. 5° A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), a Instituição se organizará em tantas
unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas
disposições estatutárias.

Parágrafo Único - Os serviços de educação ou de saúde a que a entidade
eventualmente se dedique, serão prestados de forma inteiramente gratuita e
com recursos próprios, vedado o seu condicionamento a qualquer

doação,

contrapartida ou equivalente. (recomendação com base no art. 3°, incisos III e IV, da Lei
9.790/99, e no art. 6° do Decreto 3.100/99, para as entidades que tenham dentre suas
.

finalidades a prestação de serviços educacionais ou de saúde).

Capitulo II— DOS SÓCIOS
Art. 6°. A (0)
(entidade) é constituída (o) por número
ilimitado
de
sócios,
distribuídos
nas
seguintes
categorias:
(fundador, benfeitor, honorário, contribuintes e outros).
Art. 7°. são direitos dos sócios

(especificar quais sócios) quites com

suas obrigações sociais:
I — votar e ser votado para os cargos eletivos;
II — tomar parte nas Assembléias Gerais;
(outras julgadas necessárias).

Art. 8°. São deveres dos sócios:
I — cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
II — acatar as decisões da Diretoria;
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(outras julgadas necessárias).
Art.9°. Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da
Instituição.
Capitulo III — DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 10 A (0)

(entidade) sera administrada (o) por:

I — Assembléia Geral;
II — Diretoria;
III- Conselho Fiscal (Conforme o art. 4 0, inciso III, da Lei 9.790/99).
Parágrafo Úni co

Possibilidade 1— A Instituição não remunera, sob qualquer forma, os cargos de
sua Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como as atividades de seus sócios, cujas
atuações são inteiramente gratuitas. (Conforme o art. 4 0, inciso VI, da Lei 9.790/99)
OU
Possibilidade 2— A Instituição remunera seus dirigentes que efetivamente
atuam na gestão executiva e aqueles que the prestam serviços específicos, respeitados,
em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na região onde exerce suas
atividades.
(Conforme o art. 4 0, inciso VI, da Lei 9.790/99)
Art. 11. A Assembléia Geral, órgão soberano da Instituição, se constituirá dos
sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.
Art. 12. Compete à Assembléia Geral:
I — eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II — decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do art. 33;
III — decidir sobre a extinção da Instituição, nos termos do artigo 32;
IV — decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;
V — aprovar o Regimento Interno;
OPÇÃO:
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VI—emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Instituição;

(outras julgadas necessárias).
Art. 13. A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:
I — aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela
Diretoria
II — apreciar o relatório anual da Diretoria;
III- discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;
( outras julgadas necessárias).

Art. 14. A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada:
I — pela Diretoria;
II — pelo Conselho Fiscal;
III — por requerimento de

(número) sócios quites com as obrigações

sociais.

Art. 15. A convocação da Assembléia Geral sera feita por meio de edital afixado na
sede da Instituição e/ou publicado na impressa local, por circulares ou outros meios
convenientes, com antecedência minima de dias.
Parágrafo Único — Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação corn a

maioria dos sócios e, em segunda convocação, com qualquer número.
Art. 16. A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e
suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e
vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.
(Conforme o art. 40, inciso II, da Lei 9.790/99)

Art. 17. A Diretoria sera constituída por um Presidente, um Vice- Presidente,
Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros.
§. 1 0 — 0 mandato da Diretoria será de

anos, sendo vedada mais de uma

reeleição consecutiva.
§ 2° - Não poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da entidade os sócios
que exerçam cargos, empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder Público
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(recomendação com base no art. 4°, parágrafo único, da Lei 9.790/99)).
Art. 18. Compete à Diretoria:
I — elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual da
Instituição;
II— executar a programação anual de atividades da Instituição;
III — elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;
IV- reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em
atividades de interesse comum;
V- contratar e demitir funcionários;
VI - regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens
Executivas para disciplinar o funcionamento interno da Instituição;
Art. 19. A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês.
Art. 20. Compete ao Presidente:
I — representar a(o)

(entidade) judicial

e extra-

judicialmente;
II- cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;
III- presidir a Assembléia Geral;
IV- convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
(outras julgadas necessárias).
Art. 21. Compete ao Vice- Presidente:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
III-. prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente;
(outras julgadas necessárias)
Art. 22. Compete ao Primeiro Secretário:
I — secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas;
II — publicar todas as noticias das atividades da entidade.
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(outras julgadas necessárias).
Art. 23. Compete ao Segundo Secretário:
I — substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;
II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
III — prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário;
(outras julgadas necessárias)
Art. 24. Compete ao Primeiro Tesoureiro:
I — arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e
donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição;
II- pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
III- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IV- apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais
realizadas;
V- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos
tesouraria;
VI- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;
( outras julgadas necessárias).
Art. 25. Compete ao Segundo Tesoureiro:

I — substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
III- prestar, de modo geral, sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro;

( outras julgadas necessárias).
Art. 26. 0 Conselho Fiscal sera constituído por

membros e seus respectivos

suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.
§ 1 0 0 mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;
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§ 2° Em caso de vacância, o mandato sell assumido pelo respectivo suplente, até o
seu término.
Art. 27. Compete ao Conselho Fiscal:
I — examinar os livros de escrituração da Instituição;

II — opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e
sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os
organismos superiores da entidade; (Conforme o art. 4', inciso III, da Lei
9.790/99)
III — requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação

comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição;
IV - acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

V — convocar extraordinariamente a Assembléia Geral;
( outras julgadas necessárias).
Parágrafo Único — 0 Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada
meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Capitulo IV — DO PATRIMÔNIO
Art. 28. 0 patrimônio da (o)

(entidade) sera constituído

de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da divida pública.

Art. 29. No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio liquido
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. (Conforme o art. 40, inciso IV, da
Lei 9.790/99. Caso a entidade seja unia Fundação, esta obrigatoriedade estatutária
não se aplica, uma vez que o Código Civil estabelece que as mesmas não se dissolvem, mas
são judicialmente extintas).
Art. 30. Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a
qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será
contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos
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da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social (Conforme o art.
40,
Inciso V, da Lei 9.790/99)
Capitulo V — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 31. A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas:
(Conforme o (irt. 4 0, inciso VII, da Lei 9.790/99):
I os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
-

Contabilidade;

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício

fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade,
incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os
disposição para o exame de qualquer cidadão;

III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes
se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria,
conforme previsto em regulamento;

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública
recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da

Constituição Federal.

(podem ser adicionados outros incisos relativos à prestação de contas)
Capitulo VI— DAS DISPOSIQ6ES GERAIS
Art. 32. A (0)

(entidade) sera dissolvida (o) por decisão

da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se
tornar impossível a continuação de suas atividades.
Art. 33. 0 presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da
maioria absoluta dos sócios, em Assembléia Geral especialmente convocada para
esse fim, e entrará ern vigor na data de seu registro em Cartório.
Art. 34. Os casos omissos serão resolvidas pela Diretoria e referendados pela
Assembléia Geral.
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ANEXO C
Requerimento (modelo) como OSCIP
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REQUERIMENTO (modelo)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça,
0 (A)

(nome da entidade), fundada

ou instituída em

(data), sediada em

CNPJ sob o n°

(cidade) e cadastrada no
vem por meio deste, requerer a Vossa

Excelência a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
instituída pela Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto no 3.100,

de

30

de

junho

de

1999,

por

se tratar

de

entidade dedicada

(indicar a finalidade da entidade), para a que apresenta a
documentação anexa.

(local e data)
Atenciosamente,

(Assinatura do atual Presidente, ou representante legal por meio de procuração)

ANEXO D
Decreto 3.100, de junho de 1999
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DECRETO No 3.100, DE 30 DE JULHO DE 1999.(*)
Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo
de Parceria, e dá outras providências 0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, DECRETA:
Art. lo 0 pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que
preencha os requisitos dos arts. lo, 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 23 de março de
1999, ao Ministério da Justiça por meio do preenchimento de requerimento escrito e
apresentação de cópia autenticada dos seguintes documentos:
I - estatuto registrado em Cartório;
II - ata de eleição de sua atual diretoria;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV - declaração de isenção do imposto de renda; e
V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CGC/CNPJ).
Art. 2o 0 responsável pela outorga da qualificação deverá verificar a adequação dos
documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 20, 3o e 4o da Lei no
9.790, de 1999, devendo observar:
I - se a entidade tem finalidade pertencente à lista do art. 3o daquela Lei;
II - se a entidade está excluída da qualificação de acordo com o art. 2o daquela Lei;
Ill - se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4o daquela Lei;
IV - na ata de eleição da diretoria, se é a autoridade competente que está solicitando
a qualificação;
V - se foi apresentado o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício;
VI - se a entidade apresentou a declaração de isenção do imposto de renda
Secretaria da Receita Federal; e
VII - se foi apresentado o CGC/CNPJ.
Art. 3o 0 Ministério da Justiça, após o recebimento do requerimento, terá o prazo de
trinta dias para deferir ou não o pedido de qualificação, ato que será publicado no
Diário Oficial da União no prazo máximo de quinze dias da decisão.
§ lo No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias
da decisão, o certificado da requerente como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.
§ 2o Deverão constar da publicação do indeferimento as razões pelas quais foi
denegado o § 3o A pessoa jurídica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de
qualificação indeferido poderá reapresentá-lo a qualquer tempo.
Art. 4o Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte
legitima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
Parágrafo único. A perda da qualificação dar-se-6 mediante decisão proferida em
processo administrativo, instaurado no Ministério da Justiça, de oficio ou a pedido do
interessado, ou judicial,
de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão assegurados a ampla
defesa e o contraditório.
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Art. 5o Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da
organização, que implique mudança das condições que instruíram sua qualificação,
deverá ser comunicada ao Ministério da Justiça, acompanhada de justificativa, sob
pena de cancelamento da qualificação.
Art. 6o Para fins do art. 3o da Lei no 9.790, de 1999, entende-se:
I - como Assistência Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3o da
Lei Orgânica da Assistência Social;
ll - por promoção gratuita da saúde e educação, a prestação destes serviços
realizada pela
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público mediante financiamento com
seus próprios recursos.
§ lo Não são considerados recursos próprios aqueles gerados pela cobrança de
serviços de
qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos em virtude de repasse ou arrecadação
compulsória.
§ 2o 0 condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de doação,
contrapartida ou equivalente não pode ser considerado como promoção gratuita do
serviço.
Art. 7o Entende-se como benefícios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II
do art. 4 0 da Lei no 9.790, de 1999, os obtidos:
I - pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais
ou afins até o terceiro grau;
II - pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou
detenham mais de dez por cento das participações societárias.
Art. 8o Será firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Termo de Parceria destinado
6 formação de vinculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução
das atividades de interesse público
previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 1999.
Parágrafo único. 0 0rgão estatal firmará o Termo de Parceria mediante modelo
padrão próprio, do qual constarão os direitos, as responsabilidades e as obrigações
das partes e as cláusulas essenciais descritas no art. 10, § 2o, da Lei no 9.790, de
1999.
Art. 90 0 órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria verificará
previamente o regular funcionamento da organização.
Art. 10. Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § lo, da Lei no 9.790, de
1999, o modelo a que se refere o parágrafo único do art. 8o deverá ser preenchido e
remetido ao Conselho de Política Pública competente.
§ lo A manifestação do Conselho de Política Pública será considerada para a
tomada de decisão final em relação ao Termo de Parceria.
§ 2o Caso não exista Conselho de Política Pública da área de atuação
correspondente, o órgão estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, não
podendo haver substituição por outro Conselho.
§ 3o 0 Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, contado a partir da
data de recebimento da consulta, para se manifestar sobre o Termo de Parceria,
cabendo ao órgão estatal responsável, em última instância, a decisão final sobre a
celebração do respectivo Termo de Parceria.
§ 4o 0 extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste
Decreto, deverá ser publicado pelo órgão estatal parceiro no Diário Oficial, no prazo
máximo de quinze dias após a sua assinatura.
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Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4o, inciso VII, alíneas "c" e "d", da Lei no
9.790, de 1999, entende-se por prestação de contas a comprovação da correta
aplicação dos recursos repassados à Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público.
§ lo As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das
operações patrimoniais e resultados das Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público.
§ 2o A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:
I - relatório anual de execução de atividades;
II - demonstração de resultados do exercício;
Ill - balanço patrimonial;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos;
V - demonstração das mutações do patrimônio social;
VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; e
VII - parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreto, se for o
caso.
Art. 12. Para efeito do disposto no § 2o, inciso V, do art. 10 da Lei no 9.790, de
1999, entende-se por prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria
a comprovação, perante o órgão estatal parceiro, da correta aplicação dos recursos
públicos recebidos e do adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I - relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo
entre as metas propostas e os resultados alcançados;
II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;
III - parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 19; e
IV - entrega do extrato da execução física e financeira estabelecido no art. 18.
Art. 13. 0 Termo de Parceria poderá ser celebrado por período superior ao do
exercício fiscal.
§ lo Caso expire a vigência do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu
objeto pelo órgão parceiro ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o referido Termo poderá ser
prorrogado.
§ 2o As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no período
compreendido entre a data original de encerramento e a formalização de nova data
de término serão consideradas como legitimas, desde que cobertas pelo respectivo
empenho.
Art. 14. A liberação de recursos financeiros necessários à execução do Termo de
Parceria far-se-6 em conta bancaria especifica, a ser aberta em banco a ser
indicado pelo órgão estatal parceiro.
Art. 15. A liberação de recursos para a implementação do Termo de Parceria
obedecera ao respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberação em parcela
única.
Art. 16. É possível a vigência simultânea de um ou mais Termos de Parceria, ainda
que com
o mesmo órgão estatal, de acordo com a capacidade operacional da Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público.
Art. 17. 0 acompanhamento e a fiscalização por parte do Conselho de Política
Pública de que trata o art. 11 da Lei no 9.790, de 1999, não pode introduzir nem
induzir modificação das obrigações estabelecidas pelo Termo de Parceria celebrado.
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§ lo Eventuais recomendações ou sugestões do Conselho sobre o
acompanhamento dos Termos de Parceria deverão ser encaminhadas ao órgão
estatal parceiro, para adoção de providências que entender cabíveis.
§ 2o 0 órgão estatal parceiro informará ao Conselho sobre suas atividades de
acompanhamento.
Art. 18. 0 extrato da execução física e financeira, referido no art. 10, § 2o, inciso VI,
da Lei no 9.790, de 1999, deverá ser preenchido pela Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público e publicado na imprensa oficial da área de abrangência do
projeto, no prazo máximo de sessenta dias após o término de cada exercício
financeiro, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 19. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá realizar
auditoria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria, de
acordo com a alit-lea "c", inciso VII, do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, nos casos
em que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais).
§ lo 0 disposto no caput aplica-se também aos casos onde a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público celebre concomitantemente vários Termos de
Parceria com um ou vários órgãos estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor.
§ 2o A auditoria independente deverá ser realizada por pessoa fisica ou jurídica
habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade.
§ 30 Os dispêndios decorrentes dos serviços de auditoria independente deverão ser
incluídos no orçamento do projeto como item de despesa.
§ 4o Na hipótese do § lo, poderão ser celebrados aditivos para efeito do disposto no
parágrafo anterior.
Art. 20. A comissão de avaliação de que trata o art. 11, § lo, da Lei no 9.790, de
1999, deverá ser composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, um da
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e um membro indicado pelo
Conselho de Política Pública da área de atuação correspondente, quando houver.
Parágrafo único. Competirá A comissão de avaliação monitorar a execução do
Termo de Parceria.
Art. 21. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público fará publicar na
imprensa oficial da União, do Estado ou do Município, no prazo máximo de trinta
dias, contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o regulamento próprio a
que se refere o art. 14 da Lei no 9.790, de 1999, remetendo cópia para
conhecimento do órgão estatal parceiro.
Art. 22. Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei no 9.790, de 1999, a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público indicará, para cada Termo de Parceria, pelo
menos um dirigente, que será responsável pela boa administração dos recursos
recebidos.
Parágrafo único. 0 nome do dirigente ou dos dirigentes indicados será publicado no
extrato do Termo de Parceria.
Art. 23. A escolha da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, para a
celebração do Termo de Parceria, poderá ser feita por meio de publicação de edital
de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e
serviços e para a realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação
técnica e assessoria.
Parágrafo único. Instaurado o processo de seleção por concurso, é vedado ao Poder
Público celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado.
Art. 24. Para a realização de concurso, o árgão estatal parceiro deverá preparar,
com clareza, objetividade e detalhamento, a especificação técnica do bem, do
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projeto, da obra ou do serviço a ser obtido ou realizado por meio do Termo de
Parceria.
Art. 25. Do edital do concurso deverá constar, no minim, informações sobre:
I - prazos, condições e forma de apresentação das propostas;
II - especificações técnicas do objeto do Termo de Parceria;
Ill - critérios de seleção e julgamento das propostas;
IV - datas para apresentação de propostas;
V - local de apresentação de propostas;
VI - datas do julgamento e data provável de celebração do Termo de Parceria; e
VII - valor máximo a ser desembolsado.
Art. 26. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá apresentar
seu projeto técnico e o detalhamento dos custos a serem realizados na sua
implementação ao órgão estatal parceiro.
Art. 27. Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em conta:
I - o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado;
II - a capacidade técnica e operacional da candidata;
III - a adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados;
IV - o ajustamento da proposta As especificações técnicas;
V - a regularidade jurídica e institucional da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público; e
VI - a análise dos documentos referidos no art. 11, § 2o, deste Decreto.
Art. 28. Obedecidos aos princípios da administração pública, são inaceitáveis como
critério de seleção, de desqualificação ou pontuação:
I - o local do domicilio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou a
exigência de experiência de trabalho da organização no local de domicilio do orgão
parceiro estatal;
ll - a obrigatoriedade de consórcio ou associação com entidades sediadas na
localidade onde
deverá ser celebrado o Termo de Parceria;
III - o volume de contrapartida ou qualquer outro beneficio oferecido pela
Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público.
Art. 29. 0 julgamento será realizado sobre o conjunto das propostas das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, não sendo aceitos como
critérios de julgamento os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos ou
operacionais não estipulados no edital do concurso.
Art. 30. 0 órgão estatal parceiro designará a comissão julgadora do concurso, que
sera composta, no minim, por um membro do Poder Executivo, um especialista no
tema do concurso e um membro do Conselho de Política Pública da Area de
competência, quando houver.
§ lo 0 trabalho dessa comissão não será remunerado.
§ 2o 0 orgão estatal deverá instruir a comissão julgadora sobre a pontuação
pertinente a cada item da proposta ou projeto e zelará para que a identificação da
organização proponente seja omitida.
§ 3 0 A comissão pode solicitar ao órgão estatal parceiro informações adicionais
sobre os projetos.
§ 4o A comissão classificará as propostas das Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público obedecidos aos critérios estabelecidos neste Decreto e no edital.
Art. 31. Após o julgamento de fi nitivo das propostas, a comissão apresentará, na
presença dos concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados.
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§ lo O órgão estatal parceiro:
I - não examinará recursos administrativos contra as decisões da comissão
julgadora;
II - não poderá anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso
nem
celebrar outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o
processo iniciado
pelo concurso.
§ 2o Após o anúncio público do resultado do concurso, o órgão estatal parceiro o
homologará,
sendo imediata a celebração dos Termos de Parceria pela ordem de classificação
dos aprovados.
Art. 32. 0 Ministro de Estado da Justiça baixará portaria no prazo de quinze dias, a
partir da
publicação deste Decreto, regulamentando os procedimentos para a qualificação.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de junho de 1999; 178° da Independência e 111° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliviera
Pedro Parente
Cio vis de Barros Carvalho
(*)Republicado no DOU de 13 .7.99, por ter saído com incorreções no DOU de
1°.7.99.
ANEXO I
(Nome do 0rgão Público)
Extrato de Termo de Parceria
Custo
Local

Projeto:

Realização

de

Data de assinatura do TP:
/

do

/

do

Inicio do Projeto:

/

Projeto:
/

/

Término:

/

Objeto do Termo de Parceria (descrição sucinta do projeto):
Nome
da

OSCIP:

Endereço:

Cidade:

UF .

Tel.:
Nome
Cargo

Fax .
do

responsável
/

CEP:
E-mail:

pelo

projeto:
Função:
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ANEXO II
(Nome do Órgão Público)

Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria
do
Custo
Local

de

realização

do

TOTAIS:
Nome

projeto:
/

Data de assinatura do TP:
/
/
Inicio do projeto'
/
/
Objetivos do projeto:
Resultados alcançados:
Custos de Implementação do Projeto
Categorias de despesa Previsto Realizado Diferença

da

projeto:

/

Término :

OSCIP:

Endereço:
UF .

Cidade:
Fax:

Tel.:
Nome
Cargo

do

responsável
/

CEP:
E-mail:

pelo

projeto:
Função:

