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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 
uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 
objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-
ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 
e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 
economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 
incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma forma-
ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 
educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-
nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 
esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor
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Com essa disciplina, nosso objetivo será o de conduzir o aluno ao universo 

da filantropia na sua essência como um todo, bem como no sentido de apre-

sentar uma proposta de desenvolvimento sustentável no terceiro setor, suas 

estruturas financeiras e a projeção desse segmento.

Iremos abordar o formato e os meios de subsistência que se fazem neces-

sários para que as organizações sociais possam exercer seu papel social de 

forma justa e humanitária, focando a redução da pobreza e a facilitação dos 

processos de mudanças sociais, com base num código de ética que proteja 

as instituições sociais e os profissionais dedicados a filantropia.

Com um programa sustentável e de maneira ordenada, este trabalho passa 

a ser tratado de forma profissional visando aprovisionar os recursos, ou seja, 

buscar o financiamento social necessário, seja ele no setor público ou priva-

do. Contudo, será necessário entendermos que o trabalho de captação de 

recursos é a última etapa de todo um processo, de planejamento e investiga-

ção uma vez que, se a organização deve estar devidamente adequada, para 

que o recurso passe a ser solução e, nunca um problema.

Janine Ataíde Massolin
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Aula 1 –  As organizações do terceiro 
setor visão geral

Nesta aula aprenderemos como uma organização social, pode 

ser criada; e como sua constituição jurídica necessita estar 

alinhada as políticas públicas. Descobriremos as finalidades e a 

diferença entre primeiro, segundo e terceiro setor. 

No primeiro setor sabe-se que o órgão responsável pela implantação de po-

líticas públicas e questões sociais é o governo. Ressalta-se que o Estado tem-

-se mostrado impotente para atender as demandas principalmente na área 

social da população brasileira. O segundo setor é representado por empresas 

da iniciativa privada, onde acontece a comercialização de bens e serviços. 

Neste contexto é que surge o Terceiro Setor como um mercado social cresci-

do pelas organizações sociais, como agentes de transformação e desenvolvi-

mento social. Este setor ocupa espaços não preenchidos pelo primeiro setor, 

ou seja, nem pelo governo, nem pela iniciativa privada, (empresas). Sendo 

assim, o terceiro setor é composto por organizações sociais ou Organizações 

não Governamentais (ONGs), de natureza privada, isto é, sem fins lucrativos, 

e que juridicamente são caracterizadas por associações, onde também en-

contramos as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS).

Figura 1.1: Criação de uma Organização Social
Fonte: http://blog.planalto.gov.br



1.1  Contexto local e global do terceiro setor 
As organizações do terceiro Setor são entidades privadas que prestam ser-

viços de natureza pública, sem fins econômicos, norteadas por valores e 

mantidas por pessoas que acreditam que mudanças são necessárias para um 

melhor atendimento das necessidades da sociedade civil.

Conforme o Manual sobre a contribuição da sociedade civil para desenvol-

vimento humano, o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

com Johns Hopkins Center for Civil Society Studies (2002), aproximadamen-

te 12 milhões de pessoas estão inseridas no terceiro setor, entre estas en-

contramos os voluntários, os gestores, os usuários e os financiadores sociais. 

Possui cerca de três milhões de trabalhadores que já saíram da informalidade 

e passaram a trabalhar com registro em carteira. A participação dessas pes-

soas na economia nacional é de cinco por cento do Produto Interno Bruto 

(PIB). Estima-se que existe mais de 350.000 instituições em todo o Brasil. 

As Instituições do Terceiro Setor, não fornecem bens ou serviços, nem tratam 

de políticas públicas. Seu produto é a transformação do ser humano. As orga-

nizações do Terceiro Setor são agentes de mudança humana. (DRUCKE, 1989).

1.2  A política nacional da assistência e o 
processo de transformação

A assistência social como política de proteção social se oferece como uma 

nova conjuntura para o Brasil. Ela significa manter e garantir o direito a todos 

que dela necessitam e sem subsídio prévio à provisão dessa proteção. Esta 

perspectiva  significa apontar quem, quantos, quais e onde estão os brasilei-

ros administradores de serviços.

A opção que se colaborou para a apreciação da política de assistência social 

na realidade brasileira está  na melhoria dessa realidade a partir de:

a) Uma visão social  que apresente  um cenário ético em incluir  os excluídos 

e reduzi-los em casos individuais, enquanto  de fato são parte de uma 

condição de ação social; as diferentes e as diferenças, as diversidades e 

as distinções.

b) Uma visão social que reconheça e atenda a demanda de  suas vulnera-

bilidades e riscos,  bem como os recursos com que conta para afrontar 

tais situações com menor perda pessoal e social possível. Isto significa 

conhecer os seus problemas  e as possibilidades de enfrentá-los.

Captação de Recursose-Tec Brasil 16



c) Uma visão social que reconheça  as diferenças, percebendo que as   con-

dições do indivíduo tanto pessoal, quanto em sua família são determi-

nantes para seu amparo e autonomia.

d) Uma visão com as condições de reconhecer que uma população tem 

penúrias, mas que da mesma forma tem capacidades que podem ser 

ampliadas e melhoradas.

e) Uma visão capaz de reconhecer eficácias e não condições de fraquezas 

que as diversas situações vividas. Tudo isso demonstra a atual  constru-

ção da política pública de assistência social  que precisa considerar um 

trabalho  onde esteja comprometida com o desenvolvimento social e 

transformação humana e não  na condição de cuidado e amparo assis-

tencialista – ainda tão somente provedora de necessidades  ou vulnera-

bilidades sociais, sem uma proposta de ação transformadora, geradora 

de autonomia e de incremento das capacidades do indivíduo. A isso se 

propõe a Política Nacional de  Assistência Social como modelo de gestão   

social  garantindo sustentabilidade, compromisso e exemplo para que as 

organizações sociais desempenhem suas atividades com eficiência, eficá-

cia e efetividade. 

Resumo
Nesta aula você não apenas reconheceu a  diferença entre primeiro, segundo 

e terceiro setor, como também as ações transformadoras das ONGs e qual a 

orientação das Políticas Públicas da Assistência Social para o desenvolvimen-

to  sustentável. 

Atividades de aprendizagem
•	 Comente uma das visões sociais propostas pela política da assistência 

social no Brasil.

e-Tec BrasilAula 1 – As organizações do terceiro setor visão geral 17
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Aula 2 –  A  criação de organização social  
e seus aspectos jurídicos

Nesta aula, veremos não só o processo para se criar uma 

organização social, mas também como elaborar um  estatuto 

social para essa organização.

As Organizações Sociais trabalham com uma estrutura interna, ou seja, de for-

ma deliberativa cabendo a Assembleia Geral o poder decisório da Organização. 

Por isso se faz necessário que o terceiro setor se organize no sentido de ter uma 

estrutura administrativa interna, conforme veremos no subitem seguinte.

2.1  A construção de uma organização do 
terceiro setor

O Conselho fiscal compõe a estrutura administrativa e cabe a este a tarefa 

de revisar e acompanhar os processos contábeis da entidade, aprovando 

prestação de contas, os relatórios financeiros que devem após revisto ser as-

sinados por seus conselheiros fiscais. A diretoria estatutária é normalmente 

constituída em forma de colegiado; seus membros são eleitos em assembleia 

e, seu mandato deverá constar em estatuto. 

A assembleia geral se reúne em condições ordinárias (pré-agendadas) ou 

extraordinária conforme disposto em seu estatuto. A presença de seus mem-

bros é obrigatória e periódica para tratar de assuntos administrativos e per-

tinentes ao bom andamento dos trabalhos e objetivos institucionais, para o 

cumprimento suas finalidades estatutárias.

Em que momento podemos pensar em criar uma organização social? 

Para que você saiba as formas e estratégias de como viabilizar os recursos 

necessários para a manutenção do projeto organizacional, precisa primeira-

mente) saber como se dá sua fundação; como foi criada e como será admi-

nistrada esta organização. Se um determinado grupo de pessoas está inte-

ressado em criar uma entidade, é porque de alguma forma este identificou 

uma causa ou necessidades e resolveram eles mesmos mudar essa realidade 



social. A partir da mobilização da sociedade civil, determinada a investir no 

desenvolvimento humano e em um trabalho humanitário, é que se inicia o 

processo de criação de uma organização que será de interesse público.

2.2  Como criar uma ONG – Organização Não 
Governamental

O primeiro passo é reunir a comunidade com o mesmo interesse devendo 

inicialmente ser formada uma comissão de redação do estatuto, que deverá 

apresentar as finalidades, os objetivos e em qual realidade querem intervir, 

mudar ou melhorar. Existem modelos de estatutos que podem ser seguidos 

como “intenção” de onde se quer chegar. Podendo também solicitar auxilio 

de um advogado que irá redigir o documento, seguindo a participação de 

todos os interessados.

Segundo passo realizar uma assembleia geral que deverá ser convocada 

oficialmente, através de carta convite com dados como: o dia da reunião, 

o horário e o local, devendo constar também os objetivos e a pauta dessa 

reunião. Um livro de presença deverá ser providenciado, com o registro de 

todos os presentes na assembleia, bem como um livro ata, contendo o re-

gistro de todos os atos da reunião, desde a eleição dos diretores fundadores 

até aprovação do estatuto social.

Terceiro passo é a criação do estatuto social. É igual a um contrato social 

de uma empresa privada comercial. Nele deverão conter todos os requisitos 

legais, o que garantirá sua legitimidade e irá afirmar suas intenções, ou seja, 

seus objetivos institucionais. É uma declaração de sua constituição jurídica 

para que haja aprovação no cartório de títulos e documentos e demais ór-

gãos, como Junta Comercial, Conselho Municipal da Assistência Social. O 

estatuto social deve seguir a regulamentação da nova Lei da Filantropia nº 

12.101/ 2009.

Os principais tópicos que devem constar em um estatuto para que haja o 

reconhecimento de uma organização social sem fins lucrativos, e posterior-

mente de reconhecimento público, são os seguintes:

a) A Entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e resultado opera-

cional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no 

território nacional;
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b) A Entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios 

por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, 

benfeitores ou equivalente;

c) A Entidade é sem fins lucrativos e não distribuem resultados, dividendos 

ou bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma 

forma ou pretexto.

d) Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual patrimônio 

remanescente será destinado a uma entidade congênere devidamente 

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social; 

e) Prestar serviços gratuitos permanentes e sem qualquer descriminação de 

clientela. 

Há também alguns itens essenciais que devem ser contidos no Estatuto 

Social, tais como:

a) Nome da organização, sede e foro;

b) Objetivos e finalidades estatutárias;

c) Definição das obrigações, direitos e deveres dos sócios na entidade. 

d)  Quem responde pela organização civil e criminalmente é o presidente;

e) Os poderes da diretoria, da assembleia geral, conselho fiscal.

Como você pode perceber antes de criar uma organização do terceiro setor 

ou ONG ou organização social, faz-se necessário a constituição da mesma 

junto aos órgãos responsáveis, a observação da regulamentação da nova Lei 

da Filantropia nº 12.101/ 2009 e, que deve se reunir em assembleia e que 

tudo começa com a reunião de pessoas com o mesmo interesse social para 

resolver problemas ou vontade de mudar uma realidade que querem intervir, 

mudar ou melhorar.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu não apenas quais são os passos para a criação de 

uma organização social, como também os principais pontos para elaboração 

de um estatuto
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Atividades de aprendizagem
1. Cite três pontos principais que devem constar em um Estatuto Social.

2. Explique qual o processo de mobilização para fundar uma ONG.

Anotações
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Aula 3 – O terceiro setor e a nova lei 
da filantropia nº 12.101/2009

Nesta aula iremos conhecer os pontos principais da nova lei que 

garante, principalmente, a isenção da cota patronal às organi-

zações do terceiro setor, e que atualmente regula o trabalho e 

delibera as organizações da assistência social.

Esta lei foi criada para organizações sociais sem fins lucrativos, de direito 

privado e que prestam serviços e executam programas, projetos, concedem 

benefícios de proteção social básica e especial às famílias e indivíduos em 

situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal, de forma continuada, 

permanente e planejada.

Figura 3.1: Filantropia
Fonte: Julien Harneis / flickr

3.1 Entendendo a Lei 12.101/2009  
para o terceiro setor

A Lei 12.101/2009 constitui os requisitos para a certificação de uma 

entidade de assistência social e a isenção da cota patronal para o Imposto 

Nacional do Seguro Social (INSS), pois, estas entidades prestam serviços 



e executam programas e projetos voltados prioritariamente para fortale-

cimento dos movimentos sociais e organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência 

social, de forma contínua.

Há um processo constante de aperfeiçoamento e adequação do sistema. 

Por isso, é importante que profissionais que atuam na área se mantenham 

atualizados em relação às normas, regulamentos. Para que as organizações 

possam atuar em condições legais e ainda com a possibilidade de isenções 

fiscais e tributárias, essas deverão estar alinhadas as determinações da já 

mencionada lei. 

3.2 A Lei 12.101/2009 transcrita
Aqui destacamos os pontos principais que dispõem a Lei 12.101/2009.

Capítulo I, Art. 1o  “A certificação das entidades beneficentes de assistência 

e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como 

entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação 

de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que aten-

dam ao disposto nesta lei dispondo preliminarmente”.

Parágrafo único:

“Art. 2º  As entidades de que trata o art. 1o deverão obedecer ao prin-

cípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas ati-

vidades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional”.

CAPÍTULO II

DA CERTIFICAÇÃO

“Art. 3º   A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 

beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do reque-

rimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de cons-

tituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e 

IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e 

cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos”:
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I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1º; e

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou ex-

tinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade 

sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas.

Parágrafo único. ”O período mínimo de cumprimento dos requisitos de 

que trata este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora 

de serviços por meio de convênio ou instrumento congênere com o 

Sistema Único de Saúde (SUS) ou com o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), em caso de necessidade local atestada pelo gestor do 

respectivo sistema”. 

Seção III

Da Assistência Social

Art. 18.  “A certificação ou sua renovação será concedida à entidade 

de assistência social que presta serviços ou realiza ações assistenciais, 

de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e a quem 

deles necessitar, sem qualquer discriminação, observada a Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993.”

§ 1º   As entidades de assistência social a que se refere o caput são 

aquelas que prestam sem fins lucrativos atendimento e assessoramen-

to aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garantia de 

seus direitos.

§ 2º  As entidades que prestam serviços com objetivo de habilitação e 

reabilitação de pessoa com deficiência e de promoção da sua integra-

ção à vida comunitária, e aquelas abrangidas pelo disposto no art. 35 

da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, poderão ser certificadas, 

desde que comprovem a oferta de, no mínimo, 60% (sessenta por cen-

to) de sua capacidade de atendimento ao sistema de assistência social.

§3º  A capacidade de atendimento de que trata o § 2o será definida 

anualmente pela entidade, aprovada pelo órgão gestor de assistência 

social municipal ou distrital e comunicada ao Conselho Municipal de 

Assistência Social.
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§ 4º  As entidades certificadas como de assistência social terão priori-

dade na celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes com 

o poder público para a execução de programas, projetos e ações de 

assistência social.

Art. 19.  Constituem ainda requisitos para a certificação de uma enti-

dade de assistência social:

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social 

ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme 

o caso, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993; e

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assis-

tência social de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993.

§ 1º   Quando a entidade de assistência social atuar em mais de um 

Município ou Estado ou em quaisquer destes e no Distrito Federal, 

deverá inscrever suas atividades no Conselho de Assistência Social do 

respectivo Município de atuação ou do Distrito Federal, mediante a 

apresentação de seu plano ou relatório de atividades e do comprovan-

te de inscrição no Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas 

principais atividades.

§ 2º  Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, 

as entidades de assistência social deverão se inscrever nos respectivos 

Conselhos Estaduais.

Art. 20.  “A comprovação do vínculo da entidade de assistência social 

à rede (sócio assistencial) socioassistencial privada no âmbito da SUAS 

é condição suficiente para a concessão da certificação, no prazo e na 

forma a serem definidos em regulamento”

Seção IV

Da Concessão e do Cancelamento

Art. 21.  “A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de 

renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência 

social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
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I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades 

de assistência social.

§ 1º A entidade interessada na certificação deverá apresentar, junta-

mente com o requerimento, todos os documentos necessários à com-

provação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.

Como você pôde perceber, a lei é clara e seus objetivos buscam a cer-

tificação das entidades beneficentes de assistência e a isenção de con-

tribuições para a seguridade social.

Resumo
Nesta aula você aprendeu quais os pontos principais da Lei 12.101/2009 

para a certificação filantrópica de uma organização social, possibilitando 

também aos profissionais que atuam na área a se manterem atualizados em 

relação às normas, regulamentos, e para que as organizações possam atuar 

em condições legais.

Atividades de aprendizagem
1. Cite quais são os ministérios que podem conceder ou renovar os certifi-

cados de entidades beneficentes da assistência.

2. Quais as ações ou tipos de serviços, determinadas pela Lei 12.101, deve 

realizar uma organização social para obter a certificação ou renovação 

filantrópica?
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Aula 4 – Conhecendo uma organização 
social sem fins lucrativos

Nesta aula, você descobrirá a forma de atuação do terceiro 

setor na causa social como agente transformador. Vai saber 

que quando estamos diante de um possível financiador deve-

mos não somente possuir dados estatísticos, mas conhecer a 

proposta social, o seu público-alvo, os resultados e dificuldades 

do trabalho ao longo dos anos, e também suas práticas bem 

sucedidas

É fundamental você conhecer a forma de trabalho de uma organi-

zação social, bem como sua história, seu público, sua metodologia, 

seus projetos, sua missão, sua visão e a forma de administrá-la. 

Essas formas de trabalho, dizem respeito à maneira como acontece 

a divisão de tarefas; como são tomadas às decisões e as distribui-

ções de recursos; como se dá o envolvimento com os funcionários, 

com o trabalho e com os objetivos organizacionais; como são as 

relações interpessoais e quais são as condições de infraestrutura 

física e tecnológica para se desenvolver o trabalho social.

Figura 4.1: Organização social sem fins lucrativos
Fonte: Vincent.kh.wan / @ Creative Commons.



4.1 Conhecendo a atuação de uma 
organização social – o inventário 
institucional
Abaixo, estão relacionadas algumas indagações que devemos saber no 

momento de fechar uma proposta de captação de recursos, estas são 

conhecidas como “inventário institucional” e são fundamentais para o 

sucesso no fechamento do no recurso captado:

a) Qual é a organização que você representa?

b) O que ela faz?

c) Quem são seus fundadores e suas finalidades e objetivos? 

d) Há quanto tempo esta organização social existe?

e) O que a organização e todos os colaboradores buscam alcançar?

f) Quem utiliza os serviços e benefícios da Instituição diretamente?

g) Dentro da organização todos têm papéis e funções definidas?

h) A contabilidade está ajustada?

i) Todas as certificações filantrópicas estão de fato atualizadas?

Antes de buscar um financiamento social, devemos ter as respostas para 

cada indagação e ainda entender como uma entidade social é administrada.

O trabalho desenvolvido pelas entidades sociais é comprovado pela atuação 

de seus projetos e programas, mesmo sendo diversificados. No entanto, o 

entendimento geral se define na proposta onde se pretende chegar, e que 

resultados deseja atingir, focando sempre no cumprimento de sua missão 

organizacional.

4.2 O desafio da gestão
Ao tratar do dia a dia de uma organização social, é preciso imaginar que 

o gestor tem uma missão de fundamental importância para o sucesso ou 

fracasso da organização, já que é ele o responsável pela vida da entidade.

As entidades definem suas atividades pelo grau de importância, pelos 

grupos assistidos e pelas percepções do que fazem. O trabalho das ONGs é 
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bastante diversificado podendo ser no atendimento a crianças e adolescentes, 

na inclusão social, com pessoas portadoras de deficiências, no cuidado com 

idosos, no atendimento a população de rua, no tratamento de pessoas 

usuárias de drogas, na defesa da mulher, entre muitos outros.

4.3 Os maiores desafios da gestão de uma 
entidade social são:

 – Administrar a falta de recursos;

 – Trabalhar como voluntário (sem compromisso);

 – Falta de uma ideia clara da missão organizacional;

 – Ausência de planejamento;

 – Ausência de comprometimento da diretoria estatutária. 

As atribuições gerenciais não se limitam a organização, mas também a 

projetos ou programas que terão seus recursos financeiros, humanos e 

materiais geridos de modo que alcance os resultados pretendidos. Por essa 

razão, deverão estar envolvidos as várias instâncias institucionais, órgãos e 

atores das organizações. Sua diretoria, seus colaboradores e parceiros têm a 

missão de tornar a entidade numa instituição bem governada. 

Se houver ausência dessa participação, os trabalhos cotidianos, os projetos 

e programas poderão enfrentar dificuldades ou deixar de serem realizadas. 

Uma apreciação da realidade social, econômica e política também serão de 

fundamental importância. As eficácias influentes de cada um desses campos 

deverão ser identificadas, pois terão influências na implantação de projetos 

e na prestação de serviços da organização. 

Desta forma, as organizações sociais se estabelecem pelo segmento onde 

decidiram atuar. Porém, os desafios da gestão serão os mesmos, e isto 

significa dirigir, coordenar, gerenciar, administrar, cuidar de cada detalhe de 

uma organização que não visa lucro, que depende de recursos externos, e 

que se relaciona diretamente com a comunidade.

Resumo
Nesta aula, você descobriu os desafios da gestão não governamental, e 

que para uma administração eficaz, que resulte no sucesso da captação de 

recursos, é necessário conhecer a organização social a partir de um inventário 

institucional, bem como suas dificuldades e conquistas.
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Atividades de Aprendizagem
1. Apresente duas dificuldades de gestão que podem dificultar um processo 

de captação de recursos. 

2. Cite quais os atores principais que devem compor o programa da orga-

nização social.

Anotações
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Aula 5 – Desenvolvendo um planejamento  
estratégico para captação de recursos

Nesta aula, aprenderemos o processo de um planejamento 

estratégico como forma de racionalizar a ação, determinando 

objetivos, metas e estabelecendo as estratégias para cada 

etapa, compartilhando sonhos e ideias sobre o futuro organi-

zacional na captação de recursos

“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes” (DRUCKER, 1962:131).

O planejamento é quem garante o estabelecimento de informações 

da situação; definição de diretrizes; objetivos e metas, prevendo 

ações organizadas de modo independente, guarnição de recursos, 

acompanhamento das ações e revisão crítica de resultados.

Figura 5.1: Planejar é preciso
Fonte: Dave Dugdale / @ Flicker.

5.1 Pensando um planejamento
É extremamente necessário neste momento desenvolver um plano estratégico 

de captação de recursos que admita identificar as reais necessidades, e a 

melhor abordagem para se planejar.



O planejamento estratégico de captação de recursos não é o mesmo que 

uma sugestão de projeto. Um planejamento de captação de recursos elucida 

como a organização vai arrecadar os recursos necessários para todo o seu 

trabalho. 

Um projeto é usado para promover recursos apenas a um determinado 

projeto, sendo este um componente da estratégia de captação de recursos 

da organização. O processo do planejamento estratégico faz com que 

analisemos todas as situações que poderão promover o sucesso na captação 

de recursos.

Planejamento é um processo que permite pensar e decidir sobre a melhor 

proposta e o caminho mais adequado para alcançar resultados almejados, 

realizando-se no enfrentamento dos conflitos e na busca de consensos.

O falta do recurso não ser liberado ou a falta deste, são indicadores de 

que algo precisa ser renovado, transformado, podendo-se considerar a 

necessidade de planejamento nesse caso. Um bom planejamento é aquele 

que mostra onde estão definidas as ações e os objetivos que realmente 

atendam as necessidades da sociedade. Este é um aspecto que com certeza 

será um atrativo para novos recursos. É importante detalhar ao máximo as 

atividades, porque é daí que virão as informações de quais serão os recursos 

necessários para a realização de cada uma destas atividades.

5.2 Planejar é decidir antecipadamente
A equipe de trabalho deverá se reunir e traçar o plano de ação para a 

elaboração do planejamento, devendo primeiramente pensar o que se quer 

alcançar. Com os dados em mãos deverá responder de que maneira irá fazer, 

e na sequência, deverá saber quando fazer e para quem fazer .

O planejamento garante o desenvolvimento das atividades de modo 

eficiente, eficaz e efetivo, podendo ser definidas, executadas e avaliadas por 

pessoas, empresas, setores, instituições ou grupos. O ato de planejar deve 

presidir todos os momentos das ações, desde o nascimento de uma ideia até 

sua operacionalização.

Em suma, a maior parte dos empreendimentos sociais surgem dos ideais 

de um empreendedor e de sua equipe que, notando uma necessidade em 

uma determinada comunidade, começa a mobilizar recursos para criar um 

projeto social que resolva ou, pelo menos, minimize aquele problema.
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Resumo
Nesta aula, aprendemos quais as etapas que antecedem ao planejamento 

estratégico, uma ferramenta importante na captação de recurso, um 

processo que permite pensar e decidir sobre a melhor proposta e o caminho 

mais adequado para alcançar resultados almejados.

Atividades de Aprendizagem
1. Quais os três pontos mais importantes que a equipe deve anteceder ao 

planejamento estratégico.

2. Defina o que vem a ser planejamento estratégico.

Anotações
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Aula 6 – Elaborando o planejamento  
estratégico – missão ambiente externo 
e interno, pontos fortes e fracos

Na aula de hoje aprenderemos como construir um planejamento 

estratégico para captar recursos, nas seguintes etapas: definição 

de missão, análise de ambiente externo e interno, pontos fracos 

e pontos fortes.

A missão deve ser pensada e definida pela direção da organização, 

com a participação dos funcionários. No caso das ONGs deve 

incluir representantes dos beneficiários de suas ações, contribuindo 

assim para a participação e um comprometimento maior com a 

organização.

Figura 6.1: Planejamento estratégico
Fonte: LadyofHats / @ Creative Commons.

6.1 Análise da missão da instituição
O que é missão? É o alvo, o motivo, a razão de ser, a mais alta pretensão que 

legitima e explica social e economicamente a experiência de uma organização 

e para a qual devem se nortear todos os esforços;

Para definir, ou repensar a missão, você deverá marcar uma reunião 

especificamente para tratar deste assunto, com convocação prévia e agendada. 



Após a explicação do significado da palavra missão, deve-se solicitar a cada 

participante que defina o que considera ser missão da organização. Feito 

isso cada um deve expor suas ideias livremente possibilitando o surgimento 

de definições novas e as criativas. Pode- se pedir ao grupo que analise a 

finalidade declarada no estatuto da organização.   

Finalmente, cabe ressaltar que uma missão precisa ser conhecida pelo 

público interno (sócios mantenedores, funcionários, fundadores) e pelo 

público externo (beneficiários, instituições financiadoras, comunidade, 

demais entidades sociais, governo, etc.).

6.2 Análise do ambiente externo
Para entendermos o comportamento de uma pessoa, precisamos localizá-la 

no tempo e no espaço e conhecer os aspectos da sociedade que influenciam 

seu modo de vida. Do mesmo modo, para reconhecermos uma organização, 

precisamos analisar o contexto no qual ela se insere. Assim sendo, veremos 

a seguir o que são ambientes externos e análise de ambiente externo.

O ambiente externo são instituições e aspectos da sociedade em geral, como, 

por exemplo, governo, escolas concorrentes que afetam nossa organização. 

Mais importante é verificar que tipo de influência esses aspectos exerce, de 

modo a conhecer os riscos e oportunidades, e assim estabelecer linhas de 

ação para a organização se prevenir e se adaptar as condições do contexto 

atual.

Análise do ambiente interno são contextos que dizem respeito a maneira 

como é feita a divisão do trabalho, como são tomadas as decisões e 

distribuídos os recursos; é o que chamamos de ambiente tarefa.

6.3 Levantamento de pontos fortes e de 
pontos fracos
O levantamento de pontos fortes e fracos fornece indicações para os membros 

da organização, em particular para os dirigentes, sobre os aspectos que 

devem ser potencializados e consolidados, e os que devem ser minimizados 

ou eliminados.

E o levantamento dos pontos fortes são aspectos da organização e os 

indivíduos que nela trabalham; que contribuem para a sobrevivência e 

consolidação da mesma, como por exemplo: compromisso dos membros 
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com a missão da ONG; tomada de decisões compartilhada e a facilidade de 

comunicação e de cooperação entre os membros da ONG. 

O levantamento dos pontos fracos são aspectos da organização e os 

seus indivíduos que nela trabalham que ameaçam a sua sobrevivência 

e consolidação, por exemplo: a dificuldade de cumprir cronograma e 

analisar resultados; a dificuldade de pensar em termos de custo e a falta de 

treinamento para atuar gerencialmente.

Tanto a definição da missão quanto o conhecimento dos pontos fortes e fracos 

de uma organização que deseja captar recursos, são pontos estratégicos que 

não somente trará benefícios, quanto ajudará na organização da mesma.

Resumo
Nesta aula, aprendemos a importância de se ter bem claro à definição da 

missão organizacional, conhecer os pontos fortes e fracos da organização, e 

como a análise do ambiente nos ajuda a reconhecermos esse pontos.

Atividades de Aprendizagem 
1. Defina o que é uma missão organizacional.

2. Explique o que é ponto fraco no planejamento estratégico
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Aula 7 – Planejamento estratégico:  
objetivos, metas e estratégias

Nesta aula iremos descobrirá as finalidades dos objetivos no 

planejamento; como alcançar as metas estabelecidas e como 

estabelecer as estratégias para o cumprimento de cada objetivo, 

e consequentemente o cumprimento das metas. 

Vimos que a missão de uma organização indica, de forma genérica, 

para o público interno e externo a finalidade do trabalho, tem 

caráter mais interno e gerencial através dos objetivos, e é possível 

acompanhar e analisar o desempenho dos responsáveis por seu 

cumprimento.

Figura 7.1: objetivos, metas, estratégias
Fonte: Isatis78 / @ Creative Commons.

7.1 Finalidade dos objetivos
Os objetivos são finalidades exclusivas, e propostas a serem envolvidas por 

uma determinada ocasião que, em conjunto procederão no cumprimento da 

missão. São finalidades específicas; o alvo a ser atingido por um determinado 

período de tempo que, em conjunto, resultará no cumprimento da missão 

da organização.



São caminhos escolhidos que indicam como a organização pretende 

concretizar seus objetivos e, consequentemente, sua missão. Enquanto os 

objetivos nos dão ideia das escolhas realizadas pelos dirigentes de uma ONG, 

indicando onde estarão concentrados os esforços; as estratégias, ou linhas 

de ação nos indicam como se pretende atingir os objetivos.

7.2 Definição de metas 
Devem-se estabelecer as metas, para que tanto os objetivos como as 

estratégias possam ser mensuradas, para a descrição detalhada possa ser 

definida e medida em termos quantitativos ou qualitativos. 

Precisamos ter clara a definição de quais metas estabelecidas (de curto, 

médio e longo prazo) que me levaram a cumprir os objetivos institucionais, 

a reconhecer e difundir a missão, e chegar cada vez mais perto da visão 

institucional.        

7.3 Estratégia 
Estratégia são os caminhos escolhidos que indicam como a organização 

pretende concretizar seus objetivos e, consequentemente, sua missão. As 

estratégias constituem respostas às ameaças e as oportunidades identificadas 

quando da análise do contexto, bem como os pontos fortes e fracos 

encontrados na organização, consiste na determinação do curso de ação 

que possibilitará a realização dos objetivos.

Em suma, o planejamento da organização deve estar ligado diretamente 

às áreas de atuação da mesma, sendo que para cada área deverá ser 

desenvolvido um objetivo e este desdobrado em metas e suas estratégias.

Resumo
Nesta aula aprendemos que através dos objetivos é possível avaliar o 

desempenho das ações propostas, que as metas nos apontam para o 

estabelecimento de quantidades e prazos para alcançar os objetivos, e que 

as estratégias são caminhos escolhidos que indicam como a organização 

pretende concretizar seus objetivos.
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Atividades de Aprendizagem 
1. Descreva a finalidade que um objetivo tem no planejamento estratégico

2. Qual a função da meta no planejamento?

Anotações
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Aula 8 – As condições para um  
planejamento estratégico

Nesta aula, descobriremos que antes de atuar na construção de 

um planejamento estratégico, devemos pensar quais são as 

condições para o interesse desse plano, os desafios, um diagnós-

tico, bem como os seus benefícios institucionais.

Três pontos fundamentais para o sucesso de um planejamento: 

decisão, clima e persistência. Esses processos estão integrados as 

probabilidades de êxito na construção do planejamento.

Na atualidade, o grande desafio das instituições é conseguir 

mensurar de forma organizada e estruturada o seu planejamento 

estratégico. Isso se deve ao fato das diversidades de demandas e 

atribuições que são geradas dia após dia no mundo do trabalho. 

Importante saber que o primeiro passo para a utilização de um 

plano estratégico está na decisão em arregaçar as mangas, 

reconhecer a necessidade e se utilizar dessa essencial ferramenta 

de Gestão. 

A partir da decisão pelo planejamento, deve-se levar em conta o 

envolvimento do corpo diretivo que detém informações relevantes, 

promovendo assim um clima propício para uma participação 

organizada e a revisão dos propósitos Institucionais. Após a decisão 

pelo planejamento, toda a equipe de gestão deverá fazer parte da 

construção do planejamento estratégico.

“Nada é mais difícil de realizar, mais perigoso de 

conduzir, ou mais incerto quanto ao seu êxito, do 

que iniciar a introdução de uma nova ordem de 

coisas, pois a inovação tem, como inimigos, to-

dos aqueles que prosperaram sob condições an-

tigas, e como defensores tíbios todos aqueles 

que podem se dar bem nas novas condições”.  

(Maquiavel – O Príncipe)



Figura 8.1: Planejar é preciso
Fonte: Adrian Trendall / @ Creative Commons.

8.1 O Diagnóstico estratégico
É uma das principais ferramentas de planejamento e é por meio dele que a 

instituição irá se munir dos elementos que irão orientar o seu direcionamento 

estratégico. Este pode ser comparado a um radar digital de 24 horas por dia, 

sempre preparado para apreender e conservar atualizado, o conhecimento da 

instituição em relação ao ambiente e a si próprio, tendo em vista aproximar e 

monitorar permanentemente as alternâncias concorrentes que afetam a sua 

performance. É com base no diagnóstico estratégico que a empresa irá se 

antecipar às mudanças necessárias e se preparar para agir.

8.2 Os benefícios de um planejamento
Algumas decisões pelo planejamento são importantes destacar, pois elas são 

a condição motivadora na decisão pelo planejamento. A saber: 

•	 Agiliza decisões;

•	 Melhora a comunicação;

•	 Aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões;

•	 Promove uma consciência coletiva;

•	 Proporciona uma visão de conjunto;
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•	 Maior delegação

•	 Direção única para todos; 

•	 Orienta programas de qualidade;

•	 Melhora o relacionamento da organização com seu ambiente interno e 

externo

Resumo
Nesta aula, aprendemos que a decisão pelo planejamento deve ser levado  

em conta o envolvimento do corpo da diretoria e de uma equipe 

comprometida com o processo do planejamento. Foi possível também 

reconhecer os benefícios proporcionados pelo planejamento estratégico  

Atividades de Aprendizagem 
1. O que é um diagnóstico estratégico?

2. Cite os três pontos fundamentais para o sucesso de um planejamento.
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Aula 9 – Administrando uma  
organização do terceiro setor

Nesta aula você reconhecerá a prática de se administrar uma 

organização não governamental. Vamos entender que gerenciar 

não se limita a garantir a existência de recursos, mas no desem-

penho gerencial incluindo a gestão de pessoas.

Gerenciar é a ação de estabelecer ou interpretar objetivos e de alocar 

recursos para atingir uma finalidade previamente determinada. É 

reconhecer a seriedade de uma administração quando se inclui 

pessoas que se integram para alcançar objetivos comuns. Quando 

essas pessoas percebem que a organização possibilita a realização 

de esforços e que alguns objetivos não podiam ser alcançados por 

uma única pessoa, deu-se início a organização. Porém, a simples 

condições de se agrupar pessoas e recursos não representam 

esforços suficientes para garantir que os recursos existentes sejam 

reservados da melhor forma e que o trabalho aconteça no momento 

certo. Para que isso ocorra, é necessário haver a preocupação de 

gerenciar componentes que constituem a entidade social.

Figura 9.1: administração do terceiro setor
Fonte: AgnosticPreachersKid / @ Creative Commons.



9.1 A prática de gerenciar para  
organizações sociais
Gerenciar é orientar a dinâmica da organização. Para que uma atividade seja 

bem sucedida é preciso uma boa utilização dos recursos e o direcionamento 

desses recursos para atingir a finalidade proposta pelos membros da 

organização.

A partir da década de 80, como consequência do processo de democratização, 

foram removidas da clandestinidade muitas organizações sociais. Estas têm 

se preocupado não só como explicar para a sociedade a sua finalidade, como 

também em expandir o grau de participação de seus dirigentes, assistidos, 

integrantes da equipe na determinação de seus objetivos. Exemplificando: 

consideremos o caso de uma ONG que abriga 150 crianças. Esta organização 

fixou para o ano de 2008 o objetivo de acolher mais 100 crianças em 

situação de vulnerabilidade social. Também fixou o custo de R$300,00 mês/

por criança. A intenção era dar às crianças abrigo, alimentação, educação, 

encaminhamento a escola formal, e reintegrá-las às famílias, quando possível. 

Ao final de 2008, a organização verificou que acolhera 110 crianças, a um 

custo de R$ 320,00 mês/criança.

Comparando o previsto com o realizado, constatamos que:

O objetivo de acolher mais 100 crianças foi superado, pois a organiza-

ção abrigou 110 crianças, sendo, portanto, eficaz.

O gasto mensal de R$ 320,00 por criança superou o custo previsto de 

R$ 300,00, o que mostra que a organização não foi eficiente.

Diante desse dado, caberia aos dirigentes da ONG examinar as razões 

da menor eficiência e buscar medidas corretivas.

Para avaliarmos melhor o grau de efetividade desse resultado, seria 

necessário analisarmos outros indicadores, como: o número total de crianças 

de rua; o número de abrigos existentes naquele bairro, naquela cidade, e 

qual a capacidade de ocupação de cada um desses abrigos. Sabemos que a 

sociedade deseja que todas as crianças sejam atendidas. No entanto, é pouco 

provável que diante de tantas limitações (recursos e nº de vagas disponíveis), 

a entidade esteja sendo efetiva em seu trabalho. 
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9.2 As características na função de gerência 
e do coordenador geral
O gestor deve apresentar algumas características na sua função, como por 

exemplo: facilidade na comunicação; liderança; capacidade de analisar 

contextos internos e externos e habilidade para viabilizar e estimular a 

equipe envolvida no projeto.

As funções do coordenador geral são: elaborar e executar o programa 

orçamentário e o plano de trabalho para consecução dos objetivos da ONG; 

administrar a entidade social; orientar as atribuições da equipe; contratar 

serviços de terceiros; mobilizar recursos financeiros visando à alocação, 

captação e prestação de contas.

Na linha hierárquica, depois do coordenador geral, estão os coordenadores 

de área ou de projetos, ou chefes de departamento, cujas atribuições, em 

geral são: estudar e elaborar projetos; administrar a consecução dos projetos; 

estabelecer métodos; executar e coordenar as tarefas; garantir e alocar os 

recursos necessários ao projeto.

Resumo 
Nesta aula, vimos a forma de se administrar uma organização social, as 

funções gerenciais, as funções de coordenadores e os procedimentos numa 

avaliação de desempenho.

Atividades de aprendizagem
1. Na avaliação de desempenho explique: Eficiente, mas ineficaz.

2. Defina a função gerencial em uma organização social.
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Aula 10 – Os desafios da captação de 
recursos

Nesta aula você conhecerá os desafios enfrentados pelas organi-

zações para manterem seus programas e projetos, aprimorarem 

as formas na captação de recursos, e reconhecerem quais são os 

princípios para uma obtenção de fundos bem sucedida. 

Independente do tipo de trabalho de captação de recursos seja 

desenvolvido, existem princípios fundamentais que devemos 

estar atentos para garantir que todos os vínculos neste processo 

funcionem. Muitos desses princípios envolvem relacionamentos. 

Podemos dizer que a captação de recursos é, em primeiro lugar, 

um trabalho de se conquistar amizades.

Figura 10.1: Desafios
Fonte: Peeples Gary / Dominio Público

10.1 Princípios para captação de recursos
A forma de pensar das organizações sociais deve ser revista. Na realidade 

essas não devem ter a postura de “pedir ajuda”, ou “pedir uma doação”. 

Devem sim mudar a cultura de “passar o chapéu”. Isto porque o que as 

organizações sociais fazem é algo muito importante para a realidade social; 

são elas as agentes de transformação humana e o valor agregado às suas 



ações e resultados é incalculável. Então, quando essas buscas, formas ou 

maneiras de manterem seus projetos obviamente necessitarão de recursos 

financeiros para a sua manutenção, ou o que chamamos de subvenção 

social. 

Sua postura frente a um financiador não deve ser a de “pedir uma ajuda” 

através da doação, mas sim a de convidar o financiador social a fazer parte 

de seu projeto, de ser um integrante, um patrocinador, porque aqui ele foi 

“escolhido” para estar ao lado desse grande projeto que é o resgate social 

e das mudanças e melhorias na vida de pessoas e de seus ambientes, sejam 

eles sociais, sejam ambientais, ou o que chamamos também socioambiental.

Portanto, hoje, fazer parte de um programa social através da destinação, 

da doação de recursos deve ser integralizado, através da iniciativa privada, 

governo e da sociedade em geral. 

10.2 Os pontos importantes para o sucesso 
na captação de recursos
O primeiro passo deverá ser o que já tratamos em capítulos anteriores, 

ou seja, o levantamento do inventário institucional. Uma revisão geral de 

todos os pontos institucionais garantirá o êxito (ou não) na obtenção de 

um recurso, na aprovação de um projeto, ou mesmo na destinação direta 

de valores. Com isso você não corre o risco de surpresas desagradáveis no 

meio de uma negociação, como por exemplo: um certificado de entidade 

beneficente da assistência social vencido; a titularidade de utilidade pública 

federal desatualizada, entre outras. Portanto, tudo deverá ser revisto 

periodicamente para evitar embaraços no meio de uma negociação.

A captação de recursos não se limita apenas na obtenção do dinheiro, mas 

firmar e gerenciar relacionamentos com pessoas e instituições que podem ter 

interesse em seu projeto. É um trabalho de negócio. E deve ser tratado como 

tal, de forma séria e profissional com comprometimento e responsabilidade.

Conheça o seu investidor, saiba com quem você vai conversar, a internet é 

uma ótima ferramenta para obter informações gerais, procure saber o nome 

da secretária, o nome do presidente, número de funcionários, sua linha de 

produtos ou serviços, seu público-alvo, e procure saber se ela á uma empresa 

que investe ou já investiu em projetos sociais
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Na negociação, prepare o seu material de apresentação da organização e 

deixe à disposição do seu futuro investidor. Apresente-se com seu cartão 

de visitas e folder de apresentação institucional. Lembre-se: ninguém 

adquire fracasso. Os investidores procuram um parceiro de sucesso, que 

seja organizado, eficiente e profissional. Saiba exatamente o valor do seu 

projeto, apresente a planilha de custos, orçamentos, e acima de tudo a real 

necessidade, ou seja, qual a sua demanda e quais benefícios esse projeto 

irá contemplar, o que chamamos de impacto social. Apresente seu público 

assistido, quem serão os beneficiados e, acima de tudo, que não seja um 

projeto que crie vinculo de dependência. Você deve mostrar e comprovar 

que o recurso captado contemplará e garantirá os objetivos propostos.

Resumo
Nessa aula, aprendemos sobre os princípios e formas de se captar recursos, 

como se comportar frente a uma negociação, e como conhecer o futuro 

financiador da organização.

Atividades de aprendizagem
1. O que se deve fazer no momento de uma negociação e quais os cuidados 

principais?

2. Quais são os requisitos básicos de um projeto social?

3. Quais são os materiais de apresentação que se deve ter em mãos em uma 

reunião de negócios sociais, no momento de sua apresentação.
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Aula 11 – A elaboração de uma proposta 
de financiamento social

Nesta aula, vamos estudar a forma de elaborar uma proposta de 

financiamento; conhecer o que é uma proposta bem sucedida 

na visão de um doador e entender por que uma proposta pode 

ser rejeitada.  

Vários métodos de captação de recursos usam propostas, como 

uma das principais formas de comunicação com doadores, 

parceiros ou prospects.

Figura 11.1: Elaboração de proposta
Fonte: http://gabinetedigital.rs.gov.br

11.1 Características importantes de uma 
proposta 
As propostas de captação de recursos precisam estimular seus futuros 

doadores a entenderem o que se deseja e qual a real necessidade, pois o 

principal papel do redator da proposta não é escrever, mas sim convencer, 
sensibilizar, possibilitando ao doador visualizar resultados concretos, no 

impacto social de longo prazo, indicando os planos de sustentabilidade.



Também deve demonstrar que a ONG já comprovou ter habilidade para 

fazer um trabalho sólido; que conta com uma equipe de pessoas capacitadas 

comprometidas, perseverantes com a causa; apresentar feitos inovadores, 

sólidos e pouco usuais para solucionar problemas, e estar em sintonia com 

as primazias da instituição doadora.

11.2 Algumas razões para uma proposta 
ser reprovada
Uma proposta reprovada acontece quando:

 – As organizações não estão em sintonia com os objetivos institucionais 

da organização doadora, ou seja, ela tem em seu plano de respon-

sabilidade social, fazer investimento somente para programas que 

tratem, por exemplo, do tema “criança com câncer” e a entidade 

solicitante atua na área de educação.

 – Apresentar um orçamento bastante elevado quando confrontado 

com despesas operacionais gerais da organização, como por exem-

plo, 50% das despesas são administrativas.

 – Não ficar claro a sua competência de levar adiante o seu projeto bem 

como de sua equipe.

 – Discurso retórico, ausente de fatos concretos.

11.3 O item importante em uma proposta 
de financiamento
Existe um consenso entre os financiadores ou doadores sobre a importância 

do texto inicial, o que chamamos de sumário executivo, que normalmente é de 

apenas uma página. Mas será sempre a primeira coisa que os doadores leem 

e que tem por objetivo sensibilizar quem estará lendo. É um convencimento, 

demonstrando a sua relevância nos impactos sociais e sua importância, pois 

aqui há uma concordância que diz que se você não puder dizer quem é 

e o que pretende, quando e por que em uma página, não poderá fazê-lo 

em dez. Outra parte da proposta e que deverá dar muita atenção logo nos 

primeiros parágrafos, será a ONG dizer o que quer, e como a proposta se 

encaixa nas preferências do doador. Fazer um resumo sobre o problema um 

diagnóstico situacional e como fará para solucioná-lo. Em seguida, as partes 

da proposta que mais merecem a atenção dos doadores são orçamento e a 

capacidade da entidade em implementar o projeto.

Captação de Recursose-Tec Brasil 58



Resumo
Nesta aula vimos como uma proposta pode ser bem elaborada, quais os 

cuidados nos quais devemos estar atentos no momento de sua elaboração, 

e observamos como isso é visto na visão do financiador, quais os pontos de 

maior relevância e quais as razões que levam uma proposta a ser reprovada.

Atividades de aprendizagem
1. Cite duas razões que podem levar a reprovação de uma proposta

2. O que é mais importante em uma proposta de financiamento? Explique.

3. Cite dois pontos importantes para o sucesso na captação de recursos.
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Aula 12 – Editais para projetos sociais

Neste aula estudaremos a forma como são abertos editais para 

financiamento de projetos sociais, e quais os cuidados que de-

vemos ter no momento de responder (mos) a esses editais e nos 

tornarmos aptos a pleitear o recurso ofertado.

Algumas fontes de recursos provêm um financiamento mais 

prontamente, enquanto outras, porém, esperam por mais tempo 

para que o solicitante possa mostrar resultados, experiência de 

longo prazo, outras fontes de financiamentos e parcerias. Por 

conta disso, pode levar de dois a três anos para a aprovação e 

liberação de um recurso solicitado. 

Figura 12.1: Edital de projeto social
Fonte: http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2010/07/edital.jpg

12.1 Modelo de edital para financiamento 
de projetos sociais
O edital estabelece quem pode pleitear os recursos, os critérios de seleção, 

valores, prazos, contrapartida, além da documentação comprobatória. 

Esses critérios variam de financiador para financiador. Recomendamos ler 

atentamente cada item solicitado no edital, reunir a equipe e discutir ponto a 



ponto, fazer um levantamento das necessidades do seu programa e verificar 

se o projeto ou programa desenvolvido na sua organização se enquadra 

com o solicitado pelo edital. Quem pretende se inscrever em um edital como 

esse, deverá estar atento a todas essas solicitações e exigências, porém, 

deve trabalhar de forma antecipada, ou seja, documentos comprobatórios, 

relatórios de atividades entre outros, é recomendável que estejam sempre em 

dia, atualizados para não serem surpreendidos com prazos e assim perderem 

a possibilidade de participação. 

Segue abaixo cada ponto solicitado pelo edital de uma campanha realizada 

no Brasil anualmente:

a) Apresentação 

b) Organizações elegíveis para o apoio 

c) Tipos de projetos poderão ser aprovados 

d) Critérios para a seleção

e) O valor e a duração do apoio

f) Tipos de despesas que não serão financiadas

g) Orientações para o processo seletivo

h) Composição da documentação comprobatória

i) Seleção dos projetos

j) Divulgação dos resultados

Se esses critérios forem seguidos à risca, as chances de se captar recursos 

com sucesso serão maiores.

Para captar recursos, é necessário verificar qual o tipo de financiamento está 

disponível. Isto inclui uma intensa investigação de onde estão as fontes de 

recursos e as organizações e indivíduos que possam estar interessadas em 

conceder um patrocínio ou uma doação pontual.

Editais para projetos e programas sociais apresentam as regras e as formas 

de apresentação de um projeto, e deverão ser bem analisados antes de 

responder ao que o patrocinador solicita, cabendo as organizações estarem 

atentas ao que pede cada edital, bem como o público-alvo, seu histórico 
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institucional, o beneficiado, entre outros. É importante considerar todas as 

fontes de financiamento, que poderão compor um banco de financiadores, 

podendo ser nacionais, internacionais, pessoa física, iniciativa privada, 

governamental, entre outros.

Resumo 
Nesta aula pudemos entender a forma de participação em editais que 

financiam projetos sociais, as normas, como acontece esse processo seletivo 

e quais os cuidados que se deve ter para obter o sucesso de aprovação, 

através dessa ferramenta de captação de recursos.

Atividades de aprendizagem
1. Em um financiamento social o que é contrapartida?

2. Cite 3 pontos importantes desse edital no que se refere a participação no 

processo seletivo e o que o financiador solicita.

3. Quais as recomendações e cuidados que a equipe deverá ter, antes de 

iniciar o processo de participação de edital de financiamento social?
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Aula 13 – A carteira de sócios  
mantenedores

Nesta aula, você aprenderá a montar uma carteira de sócios 

mantenedores, conhecerá a importância dessa fonte de recurso, 

como e quais as formas de fidelização para com esses investidores 

sociais.

Grande parte do sucesso na busca por investidores sociais vai 

depender do relacionamento estabelecido com seu futuro doador. 

Muitos desses potenciais doadores são pessoas que se identificam 

com a causa, compartilham valores e objetivos institucionais e 

podem estar disponíveis a contribuir na realização dos objetivos ou 

atividades desenvolvidas.

Figura 13.1: sociedade
Fonte: Tobias Wolter / @ Creative Commons

13.1 Doadores
Nem todos os doadores são iguais e, portanto, merecem diferentes formas 

de tratamento, não pelo maior ou menos grau de importância, mas aqui 

cabe o cuidado que devemos ter na relação com cada doador, pois a sua 

forma de pensar e entender as causas sociais pode ser diferente. Por isso, 



procure reconhecer essas diferenças e com isso estabeleça relacionamentos 

personalizados, rentáveis e de longo prazo. Por outro lado, doadores 

costumam compartilhar características semelhantes. Segmente a sua carteira 

considerando também estas semelhanças.

 O sócio mantenedor será aquele que fará uma doação mensal em dinheiro, 

depositado em conta corrente da entidade ou por meio de um boleto 

bancário. Esse processo garante a organização social uma receita permanente 

que poderá ser aplicada no que chamamos de manutenção ou custeio da 

entidade, são recursos que podem e devem ser destinados ao pagamento 

dos custos de consumo, como por exemplo, custo com energia elétrica, 

fornecimento de água, telefone, alimentação e até folha de pagamento. 

São essas despesas mensais que tornam muitas vezes o trabalho das 

organizações sociais difíceis, desafiadoras e a demasiada preocupação com 

a manutenção do custeio nos projetos sociais, pode dificultar a execução do 

próprio programa ou mesmo a proposta do trabalho da entidade. Existem 

entidades sociais que se utilizam dessa ferramenta de captação de recursos 

e que tem avançado muito na concretude de seus programas, mantendo 

assim uma carteira de sócios mantenedores com de valores variando entre 

R$ 500,00 a R$ 50,00.

O que você precisa para montar uma central de mantenedores? 

Uma impressora e um computador; um banco comercial como seu parceiro, 

para a carteira de cobrança e para a emissão do boleto bancário; a ficha de 

sócio mantenedor: uma forma para o investidor comprometer-se mesmo 

que simbolicamente.

Defina a assiduidade e a forma como irá estabelecer a comunicação, por 

categoria de doadores. Um planejamento deverá ser feito, bem como 

a elaboração de um cronograma de atividades que assegure o envio e o 

controle da comunicação nos prazos determinados. Sendo essa uma tarefa 

do dia a dia que exigirá uma equipe bem treinada e comprometida.

13.2 Programa de fidelização 
O processo de fidelização é tão importante quanto à captação mensal dessa 

carteira de mantenedores. Portanto, lembrar somente de enviar o boleto 

para o pagamento dessa mensalidade não seria correto, se a entidade tem 

uma relação com esse doador mês a mês. Essa relação deverá se estender 
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como um reconhecimento de importância ao ato de doar, de fazer parte 

na concretude de seu projeto social, portando lembre-se que alguns 

procedimentos deverão ser tomados como:

•	 Entregar em mãos uma carta de boas vindas assinada pelo presidente da 

entidade agradecendo em nome de toda a diretoria e dos assistidos pelo 

programa social.

•	 Enviar o boletim informativo institucional, ou uma cartilha do seu projeto 

alternando mês a mês.

•	 A cada seis meses, enviar um relatório das atividades contendo o que e 

como estão sendo desenvolvidos, pela organização, os benefícios e im-

pacto social decorrente dos serviços prestados aos assistidos.

•	 Envio anual do balanço financeiro de preferência auditado.

•	 Ter em sua agenda a data de aniversário do seu mantenedor, enviando 

um cartão parabenizando-o. 

•	 Enviar cartão de natal e os agradecimentos pela participação efetiva por 

parte do seu doador naquele ano.

Com isso, você garante uma relação próxima junto ao seu sócio mantenedor, 

mostrando com isso que ele não é lembrado apenas nas datas dos 

vencimentos da sua contribuição, mas com a preocupação de manter uma 

importante relação de confiança entre as partes.

Vejamos, na sequência, um modelo de planejamento de fidelização.

Tabela 13.1: Modelo de planejamento de fidelização

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

Boletim 
Informativo 

Boletim  
Informativo

*Cartão  
aniversário

Camiseta
Boletim  
Informativo

Cartão Natal

Relatório  
Atividades

Cartilha
Balanço  
financeiro

Fonte: Acervo da autora
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13.3 Estipulando valor mínimo das  
mensalidades/custo por mantenedor
Na tabela a seguir, será demonstrado o valor mínimo das mensalidades/custo 

por mantenedor

Tabela 13.2: Demonstração do valor mínimo

Recursos Custo por unidade Total 12 meses Dividido 12 meses

Boleto R$ 4,00 R$ 48,00 Custo dividido

Cartão de Natal R$ 4,00 R$ 4,00 p/12 meses

Contabilidade R$ 3,00 R$ 3,00  R$ 9,00

Camiseta R$ 15,00 R$ 15,00 R$=

Boletim R$ 1,00 R$ 12,00 + 30% = R$ 12,00

Cartilha R$ 7,00 R$ 7,00 Valor mínimo= R$ 50,00

Correio R$ 1,50 R$18,00 Valor Ideal= R$ 100,00

Total R$ 107,00/ano

Fonte: Acervo da autora

Tão importante quanto o recurso doado pelo mantenedor, é a indicação de 

outras pessoas que este doador poderá fazer para você. Portanto, lembre-

se: não é somente trazê-lo como um sócio mantenedor e fazer suas doações 

mensalmente. Essa indicação deverá ser solicitada no momento em que 

vocês dois estiverem fechando o negócio, solicitando assim ao seu mais 

novo sócio mantenedor, pelo menos o nome de mais 05 pessoas do seu 

relacionamento. Portanto, cada mantenedor que você conquistar, deverá ter 

pelo menos mais cinco nomes indicados para agendar as próximas visitas. Se 

os primeiros cinco doadores indicarem mais cinco nomes, somente neste elo, 

teremos 25 mantenedores, e assim sucessivamente. 

Resumo
Nesta aula aprendemos as formas de abordagem para conquistarmos 

um sócio mantenedor. Vimos ainda o que é necessário para montar uma 

central de sócios mantenedores; a importância, o custo e o planejamento 

da fidelização. 

Atividades de Aprendizagem:
1. Cite três pontos importantes para o processo de fidelização.
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2. O que é necessário para montar uma central de mantenedores?

Anotações
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Aula 14 – O captador de recursos

Nesta aula, você conhecerá a profissão de um captador de re-

cursos: seu perfil, atribuições, estratégias. (sendo) Verá quão 

importante é o papel desse profissional para as organizações 

sociais que buscam a sustentabilidade para os seus projetos.

Grande parte do sucesso na busca por investidores sociais vai 

depender do relacionamento estabelecido com seu futuro doador. 

Muitos desses potenciais doadores são pessoas que se identificam 

com a causa, compartilham valores e objetivos institucionais e 

podem estar disponíveis a contribuir na realização dos objetivos ou 

atividades desenvolvidas.

Figura 14.1: O captador de recursos
Fonte: © Pressmaster/Shutterstock

14.1 A profissão do captador de recurso 
pela Associação Brasileira de Captadores 
de Recursos (ABCR)
O texto a seguir está literamente disponível no site captacao.org/recursos/

institucional/codigo-de-etica. Acesso em 20/01/2013.

Segundo a ABCR, uma organização sem fins lucrativos deve ser composta 

por captadores de recursos e que tenha como objetivo constituir uma ampla 

rede nacional, fortalecendo as relações entre os profissionais que atuam na 

área, promovendo condições para o intercâmbio técnico, para a troca de 

experiências e para o desenvolvimento da profissão.



De acordo com o estatuto, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos 

(ABCR) é conduzida por uma diretoria executiva, que tem como objetivo e 

responsabilidade avaliar e realizar planos, programas, projetos e atividades 

em geral. Todos os associados da ABCR adotam o compromisso de honrar e 

disseminar o código de ética da Associação, é um documento de orientação 

do trabalho profissional de captação de recursos no mundo. Podem se 

associar tanto captadores de recursos pessoa física como pessoa jurídica, 

organizações privadas e sociais, sendo que neste último caso sem direito a 

voto nas assembleias.

Vejamos, na sequência, alguns princípios inspirados em códigos de outros 

países e adaptados para a realidade brasileira, buscando balizar eticamente 

a profissão de captador de recursos: 

1. Sobre a legalidade:

O captador de recursos deve respeitar incondicionalmente a legislação vigente 

no País, acatar todas as leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao 

exercício de sua profissão; cuidar para que não haja, em nenhuma etapa de 

seu trabalho, qualquer ato ilícito ou de improbidade das partes envolvidas;, 

defender e apoiar nas organizações em que atua e naquelas junto às quais 

capta recursos, o absoluto respeito às leis e regulamentos existentes.

2. Sobre a remuneração:

O captador de recursos deve receber pelo seu trabalho apenas remuneração 

preestabelecida, não aceitar, sob nenhuma justificativa, o comissionamento 

baseado em resultados obtidos; atuar em troca de um salário ou de honorários 

fixos definidos em contrato; porém, eventual remuneração variável, a título 

de premiação por desempenho, poderá ser aceita em forma de bônus, desde 

que tal prática seja uma política de remuneração da organização para a qual 

trabalha e estenda-se a funcionários de diferentes áreas.

3. Sobre a confidencialidade e lealdade aos doadores:

O captador de recursos deve respeitar o sigilo das informações sobre os 

doadores, as quais foram obtidas em nome da organização em que trabalha, 

acatando o princípio de que toda informação sobre doadores, obtida pela 

organização ou em nome dela, pertence à mesma e não deverá ser transferida 

para terceiros nem subtraída; assegurar aos doadores o direito de não 

integrarem listas vendidas, alugadas ou cedidas para outras organizações; 
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não revelar nenhum tipo de informação privilegiada sobre doadores efetivos 

ou potenciais a pessoas não autorizadas, salvo concordância de ambas as 

partes: receptor e doador. 

Apresentamos aqui o código de ética da ABCR, inspirado em códigos de 

outros países e traduzido para a realidade brasileira, que tem a intenção de 

balizar eticamente a profissão do captador de recursos no Brasil.

14.2 Código de ética e padrões da prática 
profissional
Para cumprir sua missão de promover e desenvolver a atividade de captação 

de recursos no Brasil, apoiando o terceiro setor na construção de uma 

sociedade melhor, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) 

estabeleceu um código de ética que disciplina a prática profissional, ressalta 

princípios de atuação responsável e propõe condutas éticas elevadas a serem 

seguidas pelos seus associados, e servem de referência para todos aqueles 

que desejam captar.

14.3 Os princípios e valores do captador de 
recursos
O captador de recursos deve ter inteireza, sólidos conhecimentos da 

instituição, sua missão, seus objetivos, programas específicos, caráter 

positivo, perseverança, resignação, entusiasmo, criatividade, facilidade de 

comunicação oral e escrita, flexibilidade, e deve, sobretudo, “vestir a camisa” 

da instituição.

Assessor, coordenador, diretor de desenvolvimento ou mesmo captador de 

recursos, esses são alguns títulos para o cargo do profissional responsável 

pela captação de recursos. Ele terá entre outras funções a de liderar todos 

os esforços da captação de recursos; é o responsável pelo trabalho; também 

está autorizado pelo conselho ou pela diretoria a tomar decisões do dia a 

dia da área de desenvolvimento. Este é o contato entre o conselho e os 

profissionais e voluntários envolvidos com a captação de recursos.

É um trabalho de negócio e deve ser tratado como tal, de forma séria e 

profissional, com comprometimento e responsabilidade. Esse profissional 

deverá conhecer as diferentes técnicas de gerenciamento e de captação 

de recursos existentes, como elaboração de projetos, redação e técnicas 
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de mala direta, condução de campanhas de captação anuais e de capital e 

organização de eventos. 

Outra habilidade importante está no gerenciamento de voluntários e 

profissionais nas diferentes fases de campanhas de captação de recursos. 

São estes:

a) crer firmemente na instituição a que se pertence é determinante; 

b) compreender a forma de pensar e sentir do potencial doador;

c) ser sincero;

d) vender as consequências da doação; 

e) avaliar minuciosamente seu potencial doador antes de solicitar uma 

doação;   

f) ser pontual;

g) compartilhar com o doador experiências reais; 

h) solicitar a doação; 

i) se fizer uma promessa, cumpra.

Conhecendo o Investidor Social: 

•	 Saiba com quem vai falar! Pesquise.

•	 A internet é uma excelente ferramenta e deve ser usada.

•	 Saiba o nome da secretária. Ela pode ser sua porta de entrada.

•	 Número de funcionários, sua linha de produtos ou serviços.

•	 Lançamentos público-alvo.

Na Negociação: 

•	 Montar o material de apresentação e deixe à disposição.

•	 Tenha em mãos o cartão de visitas e folder de apresentação. 
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•	 Cópia dos principais documentos institucionais como: estatuto, certifi-

cação de filantropia, certidão de utilidade pública (municipal, estadual e/

ou federal.

•	 Lembre-se: ninguém compra fracasso. Os investidores querem um par-

ceiro de sucesso, que seja organizado, eficiente e profissional.

Acompanhamento:

•	 A tarefa do captador não acaba quando consegue o recurso, mas deverá 

garantir a utilização para o que foi proposto e acompanhar seu investi-

mento.

•	 Nesta fase, a prestação de contas e fidelização devem ser contínuas.

•	 Fidelização é um forte argumento para refinanciamentos.

Em um corpo humano existem dois órgãos que são considerados vitais: 

cérebro e coração. O cérebro é a parte que pensa a Instituição, a causa, 

as ações sociais ou ambientais. O coração é o que bombeia o sangue para 

todos os demais órgãos. Assim também é o papel do captador de recursos, 

um coração que alimenta todas as áreas de uma instituição. 

Resumo 
Nesta aula, você aprendeu sobre a profissão de um captador de recursos, 

o código de ética e padrões dessa profissão, a importância em conhecer o 

futuro financiador social, e o acompanhamento do processo de captação.

Atividades de aprendizagem:
1. Cite três técnicas de gerenciamento que o captador de recursos deve 

conhecer.
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2. Descreva os princípios éticos citados pela ABCR para o captador de 

recursos.

3. Quais os cuidados que o captador deve ter no momento de uma nego-

ciação junto ao financiador social?

Anotações
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Aula 15 – A elaboração de projeto social I – 
conceito, análise situacional,  
equipe de trabalho

Nesta aula aprenderemos primeiro o conceito de um projeto so-

cial; depois, as etapas que antecedem sua elaboração com a 

finalidade de captar recursos, e por último, o importante papel 

da criação e elaboração dos projetos.

A despeito de como o trabalho de captação de recursos é 

desenvolvido, há princípios fundamentais que devemos estar 

atentos para garantir que todos os vínculos neste processo 

funcionem. Muitos dos princípios envolvem relacionamentos. 

Podemos dizer que a captação de recursos é, em primeiro lugar, 

um trabalho de se conquistar amizades.

Figura 15.1: Projeto Social
Fonte: Domínio Público

15.1 O conceito de projetos sociais
De acordo com o Dicionário Aurélio, um projeto é “uma ideia de realizar 

ou desenvolver algo para o futuro”. Um plano, um empreendimento a ser 
realizado dentro de determinado traçado. Já a palavra “social” é definida 

como “da sociedade ou relativo à sociedade, comunidade”. Pensando assim, 

projeto social é um conceito, ou um plano, a ser realizado para beneficiar 

uma sociedade, comunidade, etc.



Apesar de o termo projeto sugerir conceitos, propostas para um 

desempenho futuro, acordou-se entre os especialistas da área chamar de 

projeto tanto o esquema de planejamento como a própria execução de 

suas ações planejadas. Se examinarmos mais de uma divulgação sobre o 

assunto, descobriremos várias definições semelhantes e de certa forma 

complementares, nas quais os projetos sociais são trazidos como “meios”, 

“empreendimentos”, “atividades”. 

A seguir, algumas dessas definições: 

Projetos são iniciativas planejadas que incidem em um conjunto de atividades 

inter-relacionadas e ordenadas para alcançar objetivos exclusivos dentro de 

um orçamento por um determinado de tempo. É a integração mais operativa 

do planejamento; projetos são meios utilizados para promover a autonomia 

e a eficácia do trabalho de grupos e de organizações no desempenho de 

suas funções. 

15.2 O que é preciso saber antes da 
elaboração do projeto social
15.2.1 A análise da situação
Antes de tudo, o plano ou a proposta necessita ser discutida e analisada por 

uma equipe com habilidade para a tarefa. Uma boa apreciação situacional 

e onde o projeto se localizará será de grande importância no planejamento 

de todas as etapas e ações, isto denota identificar eventos, cenários, atores, 

parceiros, parceiros futuros. Trata-se de definir de forma adequada as 

estratégias e os métodos para se alcançar um objetivo final.

15.2.2 A logomarca
Criar uma logomarca que represente o projeto reportará à sua causa, o que 

se pretende dizer com as propostas, ela traz a identidade do seu projeto. 

É o momento de criação da arte, e ela falará por si só. Na capa podem ser 

inseridas também as logomarcas das instituições parceiras. 

15.3 O histórico da organização
Na apresentação do projeto deverá constar o nome ou sigla da organização, 

a data de fundação com um breve histórico (quando e por que foi criada, 

suas certificações de utilidade pública). Isso irá demandar uma pesquisa 

institucional para apresentar de forma concisa os projetos já desenvolvidos 

pela organização e os que vêm sendo realizados ou propostos, bem como, a 
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composição da diretoria estatutária, da coordenação e nome do responsável 

pelo projeto; endereço completo para contatos e correspondências; parcerias 

e trabalhos realizados, resultados alcançados e principais fontes de recursos 

ou financiamentos da organização.

Apresentar a experiência e a aptidão da organização em desenvolver 

projetos e trabalhos semelhantes ao proposto também ajudará na obtenção 

de sucesso na captação de recursos. 

Podendo adotar o seguinte roteiro:

 – Nome dos trabalhos, os projetos ou campanhas executados

 – Período dos projetos, programas ou serviços executados

 – Outros financiamentos e valor do orçamento

 – As principais conquistas alcançadas

 – Parcerias com organizações ou financiadoras e outros organismos 

governamentais ou não governamentais.

Caso a instituição tenha vários projetos desenvolvidos, apresente os mais 

importantes, ou os que foram ampliados, pelo menos, nos últimos 3 anos. 

Nesse caso, anexe prospectos, publicações, vídeos ou outros produtos sobre 

esses trabalhos.

15.4 Equipe de elaboração de projetos
A equipe de um projeto deverá ser composta por pessoas que tenham 

interesses comuns nas atividades desenvolvidas pela organização, visando 

resultados propostos e fidelidade ao grupo. Uma proposta deve ser debatida 

e analisada em conjunto, por uma equipe com habilidade para a tarefa.

Porém, o importante é manter uma equipe multidisciplinar, que busque ver, 

a proposta por vários ângulos. Esteja atento a sua equipe, procure saber se 

existe alguém com domínio em redação, ter na sua equipe alguém que faça 

a revisão, outro para digitar, um profissional para realizar o programa visual, 

levantamento de custo, e outro componente responsável pelos contatos 

com os futuros parceiros do projeto.

É chegado o momento de escrever o documento do projeto. Convoque 

todas as pessoas que deverão estar envolvidas tanto na elaboração quanto 

na execução do projeto – incluindo seus assistidos, onde todos precisam 

pensar, em conjunto, numa proposta que possa dar uma resposta condizente 

com as necessidades do programa e aproveitando assim as oportunidades. 
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O trabalho começa pelas finalidades, pelos objetivos e por uma visão clara dos 

problemas, tendo sempre em mente o que se quer resolver com a realização 

do projeto. É importante discutir a proposta central do documento desde o 

início com toda a equipe, pois seu comprometimento futuro nos trabalhos 

será originado pelas visões compartilhadas nesta primeira etapa. Tudo isso 

se resume no que chamamos de objetivo geral, ou seja, a ideia central do 

propósito do projeto. 

A inovação, capacidade criadora e planejamento são as ferramentas 

fundamentais nesse momento. Escolha pessoas chaves que tenham essas 

características para fazer parte da equipe de elaboração, lembrando que 

o diferencial será sempre uma proposta inovadora, porém que apresente 

objetivos claros. Pense na realidade onde estão inseridos, e no desafio que 

pretende enfrentar. Promova uma discussão de todas as propostas, procure 

organizá-las e, por fim, nomeie a que tem condições de ser executada e, 

então, mãos a obra! Construa o projeto passo a passo.

Para elaborar um projeto social é necessário saber onde ele vai acontecer, e 

saber quem serão seus atores e seu entorno, assim, é fundamental fazer um 

levantamento dos recursos, dos equipamentos existentes na qual a entidade 

social está inserida.

Resumo 
Nesta aula aprendemos que para elaborar um projeto social devemos antes 

de tudo mobilizar uma equipe que será responsável pelas decisões do plano 

ou a proposta que necessitará ser discutida e analisada com habilidade para 

a tarefa.

Atividades de Aprendizagem:
1. Defina o que é um projeto social?

Captação de Recursose-Tec Brasil 80



2. Qual o papel da equipe de projetos? Quais as suas atribuições?

Anotações
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Aula 16 – Elaboração de projeto social II

Nesta aula, aprenderemos a elaborar um roteiro de projetos so-

ciais, começando pelo título do projeto, definição dos objetivos, 

das metas e a escolha da melhor metodologia.

Sugerimos aqui um roteiro para a elaboração de um projeto social 

que tenha por finalidade assegurar a apresentação daqueles 

que seriam os componentes fundamentais de uma proposta 

de trabalho. Dependendo do projeto, esse roteiro poderá ser 

modificado, incluindo os itens que forem necessários. O importante 

é esse documento seja completo, isto é, que tenha condições de 

conduzir o leitor a todas as informações necessárias para que a 

proposta seja bem compreendida.

Figura 15.1: Elaborando um projeto
Fonte: Patsy Lynch / @ Creative Commons

16.1 Etapas de um roteiro
O título do projeto

Pensar o título do projeto é tarefa que exigirá uma reflexão quanto à proposta 

que o projeto pretende oferecer, pois deverá refletir a natureza do problema 

enfocado e seu impacto como resultado.



O sumário executivo

O objetivo do sumário é levar o futuro financiador a uma apreciação e 

compreensão geral da proposta. É uma etapa importante, pois deverá 

proporcionar ao leitor um entendimento macro que o projeto oferece. 

Deverá ser escrito pensando na sensibilização e envolvimento com a causa 

e seu impacto social demonstrando resultados determinantes. Resumido, de 

maneira eficiente, todas as informações relativas ao projeto. O sumário não 

deve ultrapassar uma página.

A Justificativa

Na análise de contexto é importante saber descrever as carências e 

dificuldades como potencialidades da comunidade local, por exemplo, onde 

o projeto vai se inserir, as características da população local e as iniciativas já 

desenvolvidas.

A elaboração de um projeto se dá apresentando o que se pretende 

solucionar ou transformar. A situação apontada deverá ser calculada e 

balizada para o reconhecimento de suas dimensões e implicações. Esta 

prática dará familiaridade com o tema, permitindo um diagnóstico mais fiel 

e determinando as estratégias mais sucintas para sua resolução. 

Na justificativa, deve ficar claro que o projeto é uma resposta ao problema 

identificado e demonstrar a relevância e a necessidade de realização do 

projeto.

Objetivos específicos

Os objetivos específicos, também chamados de resultados esperados, 

são as implicações diretas das atividades ou ações do projeto. Ao oposto 

dos objetivos gerais, que nem sempre poderão ser inteiramente atingidos 

durante o prazo de implemento do projeto, os objetivos específicos devem 

se realizar até o final do documento. É um desdobramento do objetivo geral, 

demonstrando diretamente os resultados que se quer alcançar. É o enfoco 

imediato do projeto, é quem guia diretamente as ações. 

As metas 

Confundidas muitas vezes com objetivos específicos, as metas são resultados 

parciais que queremos atingir, e podem ser reais expressando quantitativa ou 

qualitativamente os avanços, aonde o projeto quer chegar. Quando a meta 
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se refere a um determinado setor da população ou a um tipo de organização, 

devemos descrevê-los corretamente. Informando o número de pessoas que 

se quer alcançar, o sexo, a idade e outras informações que demonstrem a 

quem estamos nos referindo.

Cada objetivo específico pode e deve ter uma ou mais metas. Quanto melhor 

especificada for a meta, mais fácil será para a definição dos indicadores 

que irão permitir evidenciar seu alcance. Cabe lembrar que nem todas as 

instituições financiadoras exigem a descrição de objetivos específicos e 

metas separadamente. 

Público-alvo

É necessário descrever as características: sexo, idade, escolaridade, condições 

socioeconômicas dos assistidos diretos e indiretos do projeto.

Metodologia

A metodologia propõe um padrão teórico que irá explicitar as rotinas, as 

estratégias planejadas e as responsabilidades e compromissos assumidos. 

Ela mostra como o projeto vai se desenvolver, quem serão os envolvidos 

e a participação e responsabilidade de cada um. As atividades deverão ter 

início, meio e fim; e de forma detalhada o plano de trabalho deverá ser 

apresentado. A metodologia deve responder questões como: o projeto irá 

atingir seus objetivos? Como o projeto irá dar início as atividades?

Anexos

Os anexos devem conter informações ou documentos adicionais que o 

financiador tenha solicitado, ou que você considere necessárias, como 

complementação do projeto.

Seguir corretamente este roteiro é muito importante para que o projeto 

apresente propostas claras e objetivas, pois quanto mais o projeto tiver essas 

qualidades, mais fácil será agregar parceiros para a entidade social.

16.2 Valor do projeto: saiba exatamente 
quanto vai custar o seu projeto
Normalmente quando se responde a um edital de projetos, o valor do 

mesmo já é predefinido pelo financiador. Por outro lado, se o seu projeto 

tem por finalidade atingir várias fontes de financiamento, deverá mensurar 
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o seu valor, apresentando detalhadamente onde e como pretende aplicar 

o recurso pleiteado. No mínimo três orçamentos deverão ser anexados. Em 

caso de reforma ou construção também se deve apresentar além do projeto 

arquitetônico, um cronograma físico financeiro bem completo. É muito bem 

visto também constar a sua contrapartida, outras parcerias que já estão no 

projeto, tudo isso com as assinaturas do presidente da entidade, tesoureiro 

e do contador.

Resumo 
Nesta aula aprendemos qual o roteiro para elaboração de um projeto e o 

passo a passo na elaboração desse documento, reconhecendo seus objetivos, 

entendendo a metodologia, e como apresentar uma proposta coerente com 

a finalidade de captar recursos.

Atividades de Aprendizagem
1. Explique o que você entende por metodologia em um projeto.

2. O que é importante destacar na justificativa de um projeto social?

3. O que é um sumário executivo em um projeto?
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Aula 17 – Incentivos fiscais: isenções e  
imunidades

Nesta aula, você aprenderá o que é incentivo fiscal e o que isso 

representa para as organizações sociais no que diz respeito à 

captação de recursos. Saberá a diferença entre isenção e imu-

nidade, e quais são elas. Irá aprender sobre o que essa orga-

nização tem que fazer para ser contemplada com isenções e 

imunidades.

Através da outorga de competência tributária, a Constituição 

Federal conferiu aos entes políticos componentes da federação 

brasileira a possibilidade de criarem normas jurídicas de tributação 

incidentes sobre determinadas pessoas, fatos e bens. 

Figura 17.1: Isenção de impostos
Fonte: © NAN728/Shutterstock

17.1 O que é incentivo fiscal e o que diz a lei
A lei a seguir está literalmente disponível no site: www.jusbrasil.com.br/.../

aplicacao-da-renda-na-manutencao-e- 

O artigo 150 da Constituição Federal (CF) 88, inciso VI, alínea “c”, estabelece 

que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de 



educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 

lei. De fato, pela legislação brasileira as entidades sociais, as organizações 

sociais, podem beneficiar-se de imunidade ou isenção de tributos, conforme 

sua condição, e representam um grande estímulo à canalização de energia e 

trabalho para o setor sem fins lucrativos, pois, na prática, permitem que mais 

recursos financeiros sejam investidos em um objetivo social.

Certos fatos, pessoas ou situações imunes à tributação estão fora do 
campo de incidência, isto é, não podem ser tributados, desde que atendam 

a determinados pressupostos ou requisitos presentes na Constituição 

Federal, que conforme o caso remete a lei complementar à regulação desses 

requisitos.

De fato, pela legislação brasileira as organizações sociais podem beneficiar-

se de imunidade ou isenção de tributos (impostos), conforme sua condição. 

As imunidades, limitações constitucionais ao poder de tributar ou isenções, 

dispensas do pagamento do tributo que são concedidas a essas entidades 

sociais, e que representam um grande estímulo à canalização de energia e 

trabalho para o setor sem fins lucrativos, pois, na prática, permitem que mais 

recursos financeiros sejam investidos em um objetivo social.

Entre as diversas formas de captação de recursos para entidades sem fins 

lucrativos, encontram-se os benefícios de ordem tributária (imunidades e 

isenções), as subvenções, os convênios e parcerias e as doações dedutíveis 

de impostos. Tendo em vista “a finalidade pública das entidades sem fins 

lucrativos”, que em sua atuação tradicional suprem ou complementam a 

ação do Estado, a Constituição Federal – fundamento da ordem jurídica 

vigente – reconhece a determinadas espécies de entidades sem fins lucrativos 

a imunidade fiscal.

A imunidade é uma forma de não incidência, pela supressão 
(eliminação) da competência, do poder de tributar.

O gênero “tributo” desdobra-se em espécies tributárias:

•	 Os impostos 

•	 As contribuições 

•	 As taxas. 
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No âmbito das entidades sem fins lucrativos, a Constituição Federal de 88 

torna imune a impostos as instituições de educação, de saúde e de assistência 

social. Em outro dispositivo, ficam isentas da contribuição social as entidades 

beneficentes de assistência social. 

Condições para que uma entidade usufrua de imunidade constitucional 

precisa comprovar através do seu estatuto a sua não distribuição de lucros. 

Fica também vetado a remessa de receitas ao exterior e a não remuneração 

de seus dirigentes. A entidade que não cumprir os requisitos acima elencados 

pode ter sua imunidade suspensa conforme Código Tributário Nacional, 

art. 14 §1°. A cassação da imunidade, entretanto, só se apurará através de 

processo judicial.

Em virtude das organizações sociais terem a finalidade pública sem fins lucra-

tivos, essas ocupam ou mesmo integram a ação do Estado. Na Constituição 

Federal o fundamento que reconhece as determinadas classes de entidades 

sem fins lucrativos é a sua imunidade fiscal, sendo essa uma forma de não 

incidência, do poder de tributar.

As Isenções:

As isenções podem ser definidas como uma exclusão do crédito tributário, 

uma espécie de renúncia fiscal. São reguladas pela própria Constituição 

Federal e pelo Código Tributário Nacional. O Estado pode tributar, mas 

renuncia em função de razões específicas, devem sempre decorrer de lei 

específica do ente tributante competente para instituir o tributo que se deseja 

isentar. Na isenção existe a obrigação de pagar, mas a autoridade pode, 

por algum motivo, isentar seu pagamento. Assim, as isenções tributárias 

se constituem num verdadeiro favor legal, que pode ser revogado pelo 

legislador infraconstitucional a qualquer momento. As hipóteses de isenção 

são previstas no artigo 175, inciso I do Código Tributário Nacional. 

A Imunidade:

Já a imunidade tributária representa a exclusão da competência para 

instituir tributos relativos a determinados atos, fatos e pessoas, previstos 

na Constituição Federal em seu art. 150, e consiste na limitação ao poder 

estatal de tributar, resultando na impossibilidade de se criar impostos. 

É instituída às entidades que de algum modo complementam ou suprem 

uma atividade que deveria ser feita pelo estado, por entender relevante à 
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sociedade, o legislador as exclui do alcance da competência conferida à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o poder de tributar. 

As entidades imunes à tributação de seu patrimônio, renda ou serviços, são: 

os partidos políticos, as fundações por eles instituídas, as entidades sindicais 

dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social, sem 

fins lucrativos. Como é instituída pela Constituição Federal só poderá ser 

modificada pelo processo legislativo de emenda constitucional. 

A imunidade é uma limitação à competência de instituir tributos. Somente 

pode provir de um dispositivo previsto na Constituição Federal. 

A isenção fiscal é uma espécie de renúncia fiscal o Estado pode tributar, mas 

renuncia a tanto, em função de razões específicas. As imunidades constam 

da Constituição; as isenções são concedidas em lei ordinária.

Não confundir imunidade com isenção. 

Na isenção o porquê se verifica a obrigação de pagar um tributo instituído 

pela lei, mas, mediante a isenção, o próprio poder que tributou concede a 

dispensa do pagamento do imposto.

17.2 Os requisitos 
Os requisitos que uma entidade social deverá ter para obter sua imunidade/

isenção são:

 – Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 

prestados. 

 – Aplicar integralmente no país seus recursos na manutenção e desen-

volvimento dos seus objetivos institucionais. 

 – Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 

revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. 

 – Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data 

da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas recei-

tas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quais-

quer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial. 

 – Assegurar à destinação de seu patrimônio a outra instituição que aten-

da às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, 

fusão, cisão ou de extinção da pessoa jurídica, ou a órgão público. 
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 – Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas ren-

das, a qualquer título. 

Outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o 

funcionamento das entidades citadas. 

17.3 Impostos abrangidos pela imunidade
•	 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (sobre o 

patrimônio)

•	 Imposto territorial rural - ITR (sobre o patrimônio)

•	 Imposto sobre operações financeiras - IOF (sobre o patrimônio)

•	 Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI (sobre o 

patrimônio)

•	 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA (sobre o 

patrimônio)

•	 Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza - IR (sobre a 

renda)

•	 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN (sobre serviços)

•	 Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte inter-

municipal, interestadual e de comunicação - ICMS (desde que a entidade 

esteja prestando serviços de transporte intermunicipal, interestadual ou 

de comunicação) (sobre serviços)

•	 Imposto sobre a transmissão causa mortis ou doação de bens e 

direitos - ITCMD (sobre o patrimônio)

Com relação a contribuições para a seguridade social, o artigo 195, §7, 

da Constituição Federal, assegura às entidades beneficentes de assistência 

social, que atendam às exigências da lei, a imunidade no pagamento das 

seguintes contribuições:

•	 Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS)

•	 Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Causa mortis
é um imposto brasileiro de 
competência estadual, devido 
por toda pessoa física ou jurídica 
quando da transmissão de bens 
ou direitos, como herança,  
diferença de partilha ou doação. 
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•	 Contribuição Social Sobre o Lucro (CSL)

•	 Contribuição previdenciária (quota patronal)

•	 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)

Impostos não abrangidos:

•	 Imposto de Importação (I.I)

•	 Imposto de Exportação (I.E)

•	 Imposto sobre produtos industrializados (IPI)

•	 Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte inter-

municipal, interestadual e de comunicação (ICMS)

Não há imunidade:

•	 Contribuições de Melhoria

•	 Taxas

•	 Empréstimos Compulsórios (com ressalvas)

•	 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

•	 Contribuições de Categorias Profissionais e Econômicas

Resumo
Nesta aula aprendemos que o incentivo fiscal representa um grande estímulo 

ao trabalho das entidades sem fins lucrativos. Vimos a diferença entre isenção 

e imunidade e quais os impostos abrangidos por esse incentivo fiscal.

Atividades de Aprendizagem:
1. O que é isenção?
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2. O que imunidade? 

3. Cite três requisitos que uma entidade social apresente para obter imuni-

dade/isenção em tributos.

Anotações
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Aula 18 – Incentivos a cultura

Nesta aula iremos aprender sobre os incentivos à cultura, às for-

mas de repasse dos recursos, a elaboração de projetos ou pro-

gramas através da Lei Rouanet. Verá também como apresentar 

uma proposta com atuação cultural.

Com objetivo de incentivar as atividades culturais, por força da 

Lei nº 8.313/91, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas 

a opção pela aplicação de parcelas do Imposto de Renda, a 

título de doações e patrocínios, tanto no apoio direto a projetos 

culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas 

de natureza cultural, como através de contribuições do Fundo 

Nacional da Cultura, desde que os projetos atendam aos critérios 

estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.313/91.

Figura 18.1: Incentivo à cultura
Fonte: © Pressmaster/Shutterstock

18.1 O patrocínio da Lei 8.313/91
O incentivo patrocinado pela lei 8.313/91 decorre especialmente da 

possibilidade de se aplicarem parcelas do Imposto de Renda no fomento 

(promoção) à cultura, sob duas formas, que são: 



a) Apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou ju-

rídicas de natureza cultural, que atendam aos critérios estabelecidos no 

art. 1º, da lei nº 8.313/91, transcrito retro, possibilitando-se financiamen-

tos até 100% (cem por cento), do valor dos projetos, mediante ação ou 

patrocínio.

b) Contribuições ao Fundo Nacional de Cultura (FNC). Há diversos tipos 

de incentivos fiscais para pessoas jurídicas (empresas) e pessoas físicas 

que desejam fazer doações. Para a pessoa jurídica, entretanto, somente 

aquelas tributadas com base no lucro real podem deduzir da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL às doações, até o limite de 2% do lucro ope-

racional, antes de computada a dedução, a entidades civis, legalmente 

constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos 

em benefício da comunidade onde atuam. 

18.2 Doação direta – pessoa física ou jurídica
As doações que chamamos direta são aquelas doadas em dinheiro, essas 

serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em 

nome da entidade beneficiária. Nesse caso, deverão ser observadas as 

seguintes orientações:

1. A organização da sociedade civil beneficiária deverá ter o reconhecimen-

to de utilidade pública por ato formal de um órgão competente da União, 

que é a principal certificação de uma entidade social para estar habilitada 

a captar recursos através dos incentivos fiscais, ou renúncia fiscal, nesse 

caso, será obrigatório ter a certificação de utilidade pública federal. 

2. A pessoa jurídica que fizer a doação deverá manter em seus arquivos, 

à disposição da fiscalização, a declaração, conforme modelo aprovado 

pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela Organização Social be-

neficiária, onde esta se compromete a aplicar integralmente os recursos 

doados no cumprimento de seus objetivos sociais, com identificação da 

pessoa física responsável pela sua execução, e a não remuneração de 

seus dirigentes, ou bonificações de seus mantenedores ou associados, 

sob nenhuma forma ou pretexto. 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificadas 

também poderão ser beneficiárias dessas doações, porém devem ser 

obedecidos os requisitos acima e que a entidade beneficiária tenha sua 
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condição de utilidade pública ou de OSCIP renovada anualmente pelo órgão 

competente da União. Também podem beneficiar (-se) as doações feitas às 

instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei 

federal. 

18.3 Projetos para o fundo cultural da Lei 
Rouanet
 Caso a organização social venha captar recursos através do incentivo a 

cultura, deverá apresentar um projeto cultural ao Ministério da Cultura e 

após aprovação, esta poderá captar recursos junto a pessoas físicas pagantes 

de Imposto de Renda (IR) ou empresas contribuídas com base no lucro real. 

Os doadores poderão doar valor integral ou parte dele deduzido do imposto 

devido, previsto pela legislação tributária. Para empresas, até 4% do imposto 

devido, e pessoas físicas, até 6% do imposto devido.

18.4 Como apresentar uma proposta com 
atuação cultural
De acordo com o art. 5° da Instrução Normativa nº 01 de 05/10/10, as 

propostas culturais devem ser apresentadas entre 1º de fevereiro e 30 de 

novembro de cada ano. Os projetos poderão ser apresentados através de 

incentivo fiscal para pessoa física com ação na área cultural, sendo esses: 

técnicos e produtores culturais, artistas, etc.; autarquias e pessoas jurídicas 

de natureza cultural da administração indireta; fundações culturais entre 

outras. 

A organização social deverá providenciar o cadastramento de usuário no 

site do Ministério da Cultura, pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo 

à Cultura pelo site deste órgão. O responsável pelo abastecimento das 

informações deverá preencher os formulários disponíveis no site e anexar 

em meio digital todos os documentos solicitados. Providenciar o envio da 

proposta para análise que será feita pelos técnicos do Ministério da Cultura.

Resumo 
Nesta aula aprendemos sobre como se dá o apoio direto de incentivo a 

cultura, como enviar uma proposta junto ao Ministério da Cultura e como 

acontece a tramitação de uma proposta Cultural. 
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Atividades de Aprendizagem
1. De forma resumida, explique como apresentar uma proposta com atuação 

cultural.

2. Como se da à doação direta através de pessoa física ou jurídica para 

incentivo a cultura?

Anotações
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Aula 19 – Incentivo fiscal aos projetos  
desportivos

Nesta aula, você aprenderá como captar recursos através de 

projetos sociais de incentivo desportivo e do incentivo ao des-

porto. Verá também as regras e as formas de patrocínios deter-

minadas por lei. 

O Incentivo Fiscal para propostas desportivas visa fomentar as 

atividades de caráter desportivo. O art. 2º da Lei 11.438-2006 define 

sua aplicação ao estabelecer que “poderão receber os recursos 

oriundos dos incentivos previstos nesta lei, os projetos desportivos 

destinados a promover a inclusão social por meio do esporte. Tal lei 

encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 6.180/07. 

Ressalta-se o caráter social da referida legislação em especial por 

pretender promover a inclusão social como declarado no artigo 2º 

§1º. As regras para o incentivo ao desporto não divergem muito 

das relativas à cultura, ou ao fundo da criança e do adolescente.

Figura 19.1: Lei de incentivo
Fonte: http://sejuves.to.gov.br/noticia/2011/2/3/inscricoes-de-projetos-
-da-lei-de-incentivo-ao-esporte-sao-reabertas/

19.1 Do incentivo desportivo
Do ano-calendário 2007 até 2015, pessoas físicas e jurídicas poderão ser 

beneficiadas com a dedução no Imposto de Renda dos valores despendidos 



a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e 

paradesportivos, previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

A definição da forma de apoio, se por doação ou patrocínio, fica a cargo 

da comissão técnica. A opção eleita será conhecida quando da publicação 

no Diário Oficial da União do extrato do projeto aprovado. Neste particular 

convém que a Comissão Técnica deixe esta opção em aberto, permitindo a 

captação por via do patrocínio ou doação.

Além do já mencionado inicialmente, acerca da possibilidade de o incentivo 

ocorrer por meio de doação ou de patrocínio, também as formas como estes 

se concretizarão, se diferenciarão. Convém salientar que a captação pode 

envolver uma ou mais formas das detalhadas a seguir. Ademais, a utilização 

das fontes de recursos só poderá ocorrer após 100% (cem por cento) 

do valor autorizado pela comissão técnica, através do extrato do projeto 

desportivo publicado no Diário Oficial da União. Enquanto não obtidos 

os recursos integrais, os valores relativos ao patrocínio e titularizada pelo 

proponente, onde deverão ficar depositados em conta bancária específica, 

os bens guardados e os serviços não usufruídos. 

19.2 As formas de patrocínio 
Nesta hipótese ocorre depósito em dinheiro em conta corrente aberta junto 

ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, especificamente para 

movimentar os valores do patrocínio, e titularizada pelo proponente, para 

controle e comunicação da captação do Ministério do Esporte.

19.2.1 Patrocínio na forma de cobertura de gastos
Nesta hipótese, o patrocínio acontecerá sob a forma de prestação de serviços 

ou de fornecimento de material de consumo necessários ao projeto. Requer 

a formalização de um contrato entre o patrocinador e o proponente, onde 

deverão estar especificadas as quantidades e características. Este contrato 

deverá ser encaminhado ao Ministério do Esporte, em comunicação à 

captação.

19.2.2 Patrocínio na forma de utilização de bens, 
móveis ou imóveis
Neste caso, o patrocinador coloca a disposição do proponente, sem transferir 

a propriedade, bens móveis ou imóveis de sua propriedade, por exemplo: 

ginásios, piscinas, estádios, prédio comercial, equipamentos esportivos etc. 

A utilização dos bens será valoradas; o valor apurado constituirá no dispêndio 
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em benefício do projeto e será utilizado para determinar a dedução do 

Imposto de Renda de acordo com os limites legais. Consoante ao art.20, 

V,§3º, da Instrução Normativa nº 267/02, “para fins de fruição do benefício 

fiscal será considerado o custo de cessão de uso de bens móveis ou imóveis, 

que deverá ser calculado com base no valor de mercado dos rendimentos 

que o proprietário deixar de receber durante o período de cessão do bem”. 

Complementa o § 4º do mesmo artigo e inciso que “havendo dúvida quanto 

ao valor declarado os órgãos fiscalizadores podem solicitar ao incentivador 

laudo técnico de avaliação, assinado por três peritos”. Nesta hipótese o 

patrocínio acontecerá sob forma de prestação de serviços.

19.3 Do incentivo fiscal desportivo
É vedada a utilização deste incentivo para o pagamento de remuneração 

a atletas profissionais, em qualquer modalidade esportiva. A organização 

social de direito privado sem fins lucrativos, com certificação de Utilidade 

Pública Federal que apresentar proposta no Ministério do Esporte para obter 

os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte, deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

1) Fins não econômicos: entida des que não possuem finalidade lucrativa; 

2) Natureza esportiva: para caracterizar a natureza esportiva, o estatuto da 

entidade deve dispor expressamente sobre sua finalidade esportiva; 

3) Que possua no mínimo um ano de funcionamento, ou seja, a entidade 

deve exercer atividades há pelo menos um ano (artigo 9º, VI, do Decreto 

nº 6.180/07).

19.3.1 As etapas de apresentação do projeto 
desportivo
1. Cadastramento: o primeiro ato para apresentação de um projeto despor-

tivo é o cadastramento da entidade proponente.

O cadastramento da entidade proponente será feito por meio eletrônico, no 

sítio do Ministério do Esporte: www.esporte.gov.br

2. Preenchimento dos formulários: após o cadastramento, o proponente 

deve preencher, corretamente os formulários disponibilizados no sítio do 

Ministério, anexando a documentação e as informações solicitadas pelo 

art. 9º do Decreto nº 6.180/07.
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19.3.2 protocolo 
Quando pronto, o projeto deve ser protocolado no Ministério do Esporte, 

situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Térreo, Setor de Protocolo, 

Brasília/DF, CEP 70054-900.

Resumo
Nesta aula, aprendemos que os projetos desportivos podem ser patrocinados, 

através do incentivo fiscal. Vimos como se processa a captação de recursos, 

quais as formas de recursos que podem ser repassados, e como o projeto 

deve ser protocolado.

Atividades de Aprendizagem
1. Quais as etapas de apresentação de um projeto desportivo?

2. Explique o que é, e como se dá o incentivo desportivo.

Anotações
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Aula 20 – A Lei nº 8069/90 e o fundo dos direitos 
da criança e do adolescente

Nesta aula veremos o que determina a lei 8.069/90 sobre as atri-

buições do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente como 

suporte para a promoção e garantia dos direitos; quais são os 

procedimentos para doações dirigidas através do incentivo fiscal 

que beneficia projetos e programas voltados ao atendimento de 

crianças e adolescentes.

Figura 20.1: Direitos das crianças
Fonte: Valter Campanato - Abr / @ Creative Commons.

20.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) segundo a lei 8.069/90 
O ECA dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências.

Para que possamos reconhecer as condições legais que possibilitam a 

renúncia fiscal ou o incentivo fiscal nas doações dirigidas a projetos sociais 

que beneficiam crianças e adolescentes, devemos prioritariamente entender 



o que determina a lei a cerca da garantia de direitos de crianças e adolescentes 

em nosso país, e, como se dá essa prerrogativa na aplicação de políticas 

públicas em prol dessa população.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos funda-

mentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desen-

volvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao es-

porte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude.

20.2 O fundo municipal dos direitos da 
criança e do adolescente
O Fundo Municipal da Criança e do adolescente é um recurso especial 

que promove à viabilização do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como é o suporte para o cumprimento e execução das políticas para o 

atendimento infanto-juvenil Lei nº 8.069/90, que criou o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, permitiu, em seu Artigo 260, § 1º e § 2º aos contribuintes 

do Imposto de Renda, declarar o valor das doações efetuadas, ou dirigidas 

aos Fundos, conforme trata do assunto em questão:
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Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na 

declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais 

ou municipais - devidamente comprovadas, obedecidos os limites esta-

belecidos em Decreto do Presidente da República. (Redação dada pela 

Lei nº 8.242, de 12.10.1991) 

§ 1º - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.1997) 

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de pla-

nos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando 

necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a for-

ma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na 

forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal.” 

Art. 260-A.  A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a 

pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do ca-

put do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual. 

§ 1o  A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os se-

guintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração: 

III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012.

“Art. 260-B.  A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser 

deduzida: 

I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apu-

ram o imposto trimestralmente; e 

II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas 

jurídicas que apuram o imposto anualmente. 

Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a 

que se refere à apuração do imposto.

“Art. 260-C.  As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser 

efetuadas em espécie ou em bens. 
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Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser deposi-

tadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas 

aos respectivos fundos de que trata o art. 260.

“Art. 260-D.   Os órgãos responsáveis pela administração das contas 

dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, esta-

duais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, 

assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho corres-

pondente, especificando: 

I - número de ordem; 

II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do 

emitente; 

III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador; 

IV - data da doação e valor efetivamente recebido;  

V - ano-calendário a que se refere à doação. 

20.3 Os procedimentos para doação de 
incentivos fiscais 
O procedimento para incentivos fiscais não pode ser adotado por empresas 

que são tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, bem como, 

não serão aceitas para a finalidade tributária as microempresas e empresas 

de pequeno porte inscritas no Simples (Sistema Integrado de Pagamentos de 

Impostos e Contribuições). 

Em qualquer modalidade de incentivo fiscal não há uma dedução do imposto 

de renda a ser pago, mas uma dedução da base de cálculo do Imposto 

de Renda e Contribuições efetuadas diretamente aos fundos controlados 

pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente que devem ser comprovadas por documento emitido pelos 

conselhos e devem seguir os seguintes critérios:
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a) Para efeito deste incentivo somente se enquadram empresas que optam 

pelo lucro real;

b) O valor deduzido diretamente do imposto não será dedutível como des-

pesa operacional para fins de apuração do lucro real e da contribuição 

social sobre o lucro; Pessoa Física - amparada pela Instrução Normati-

va 258 da Receita Federal, de 17 de dezembro de 2002, e pela Lei nº 

12.594/2012. 

c) Para Imposto de Renda devido a pagar ou retido na fonte o contribuinte 

deverá fazer sua declaração em formulário próprio. No caso de haver 

destinação de recurso, este deverá ser feito no ano base da sua decla-

ração, ou seja, até 30 de abril. Essa alteração foi aprovada pela Lei nº 

12.594/2012. Anteriormente, esse repasse acontecia até 31 de dezem-

bro. Porém, a partir de 2012, o tributário poderá repassar até 3% do im-

posto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA); no entanto esse valor não poderá ultrapassar o 

limite de 6% das destinados a do IRPF Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

do ano-calendário anterior.

d) Empresas podem destinar 2%, e pessoas físicas 6% do valor do Imposto 

de Renda devido. 

e) Para comprovar sua destinação, a empresa doadora deverá registrar os 

recursos doados, bem como, trazendo sempre que necessário a dispo-

sição do Fisco todos os documentos relativos à doação (principalmente, 

o recibo emitido pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente);

f) No caso de pessoas físicas, somente se encaixam nesta legislação as que 

escolherem pela declaração completa.

Assim as condições legais devem prioritariamente entender o que determina 

a lei, para que esta possa garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.

Resumo
Nesta aula você conheceu o que determina a lei 8.069/90, e quais os 

procedimentos para doações dirigidas através do incentivo fiscal, que 

beneficia projetos e programas voltados ao atendimento de crianças e 

adolescentes.
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Atividades de Aprendizagem 
1. Descreva quais são os procedimentos para doação de incentivos fiscais.

Anotações
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Aula 21 – A captação de recursos através do  
incentivo fiscal pelo FMDCA 

Nesta aula iremos aprender quais as outras formas de captação 

de recursos de incentivo fiscal através do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), que beneficiem 

projetos e programas de atendimento direto à criança e ao ado-

lescente em situação de risco. 

Somente pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real é que 

podem deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as doações 

até o limite de 2% do lucro operacional, antes de computada a 

dedução, a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem 

fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de 

empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, 

ou em benefício da comunidade onde atuem.

21.1 Captação do incentivo fiscal através 
da doação direta 
As doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta 

corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária. Por sua 

vez a entidade beneficiada deverá preencher e entregar à pessoa jurídica 

doadora a declaração a que se refere à Instrução Normativa da Receita 

Federal nº 87-96 (Vide Modelo abaixo):

 A pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fis-

calização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da 

Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se 

compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realiza-

ção de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física res-

ponsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma 

forma ou pretexto. 

Disponível em: http://www.abrascip.org.br/conteudo.asp?cod=176. 

Acesso em 10/02/3103



Nesta situação, as empresas podem apoiar diretamente projetos sociais de 

entidades que satisfaçam as condições legais; não havendo a necessidade 

neste caso, de que a proposta seja submetida à análise dos Conselhos de 

Direitos instituídos, sendo que nesta celebração específica de parceria, 

a própria entidade fornece o recibo correspondente à doação (conforme 

modelo fornecido pela Receita Federal), que é legalmente aceito para fins de 

comprovação fiscal junto ao órgão competente, caso seja solicitado.

Modelo de declaração da ONG beneficiada pela doação direta:

Declaram, para efeito do disposto no art. 13, § 2º, inciso III, “a”, “b” e 

“c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, § 1º, 

letra “b.3”, e § 3º, “a”, “b” e “c”, da IN SRF nº 11, de 21 de fevereiro 

de 1996, que esta entidade se compromete a aplicar integralmente 

os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não 

distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores 

ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável 

pela aplicação dos recursos e o representante legal da entidade estão 

cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujei-

tará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsi-

dade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem 

tributária (art. 1° da Lei nº 8.136, de 27 de dezembro de 1990).

Local e Data 

Nome do responsável pela aplicação do recurso CPF: 

Instituído pela IN nº 87, de 31.12.1996.

(Fonte: www.receita.fazenda.gov.br/.../...)
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21.2 Doações de incentivo fiscal através do 
fundo municipal dos direitos da criança e 
do adolescente

Figura 21.1: Mão que doa
Fonte: Weldis / @ Creative Commons

Doações feitas às entidades tanto por pessoas físicas como iniciativa privada 

que passam pelo Fundo antes de atingirem o seu destino, permite ao doador 

deduzir da quantia respectiva de seu imposto devido. 

Diante dessa realidade, é necessário que a entidade que conseguiu a doação 

desenvolva uma proposta de atendimento, onde o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente considere importante e que, portanto, deverá 

receber os recursos do Fundo para sua sustentação ou mesmo ampliação. 

Nada impede que a verba captada, no todo ou em parte, seja repassada 

àquela própria. 

O repasse de recursos acontecerá posteriormente à adesão do Plano de 

Aplicação. A fiscalização e o controle da aplicação dos recursos do Fundo é 

tarefa do Conselho e do Ministério Público.

O Fundo tem várias fontes de recursos: dotações orçamentárias do 

Executivo, destinações de pessoas físicas ou jurídicas, multas, convênios, etc. 

Anualmente, o consumo antevisto deverá constar do fundo, de acordo com 

Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho dos Direitos, e estão sujeitos a 
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prestação de contas nos termos da legislação.

A finalidade do recurso é de atender a interesses e necessidades da 

população infanto-juvenil, porém, vale ressaltar que o governo, encarregado 

da execução das políticas deverá ter dotações orçamentárias próprias.

Os recursos repassados, não poderão acontecer sem uma fiscalização e 

precauções necessárias, pois devemos advertir que estamos trabalhando com 

recursos públicos, que tem um destino específico e deve ter sua utilização 

rigorosamente monitorada. 

21.3 A celebração de convênio
Portanto, um convênio deverá ser celebrado quando do repasse, do recurso, 

com detalhamento da proposta, e plano de trabalho. Ficando claro onde a 

verba deve ser aplicada, em conformidade com o plano de aplicação e como 

será empregado. Estando ajustado de acordo com as regras gerais da linha 

de convênios e princípios traçados pela Lei nº 8.069/90. 

Essas regras podem variar de município para município, portanto o CMDCA 

deve ser consultado com antecedência. 

Para quem será destinado o valor doado será uma opção do doador, Pode 

ser destinado de forma direta para um projeto de uma organização social 

certificada para captar o recurso, ou para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente específico de uma entidade social. 

21.4 Transparência e garantia
O Imposto de Renda a pagar no exercício seguinte, poderá ser abatido 

no próximo exercício. Posteriormente um recibo necessitará ser emitido, 

e encaminhado ao doador. O recibo para fins de comprovação da doação 

será emitido posteriormente e enviado ao doador e mencionado na guia. Os 

valores, doados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, deverão 

ser aplicados em projetos e programas de atendimento à criança e ao 

adolescente do Município. 

Para que os direitos das crianças e dos adolescentes estejam afiançados nas 

diferentes regiões do Brasil, é fundamental que os benefícios municipais 

sejam cada vez mais eficientes e que tanto informação como conhecimento 
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dos cidadãos de cada lugar sejam cada vez maior. O Município é o que 

fornece o respaldo administrativo, o que de fato assegura que as condições de 

trabalho de organizações sociais, governo, comunidades, cidadãos tenham 

condições de travar o diálogo, mostrando como manter a transparência, na 

somatória dos interesses de todos em busca de um bem comum. 

Resumo 
Nesta aula você conheceu outras formas de captação de recursos de 

incentivo fiscal através do FMDCA, os quais beneficiam projetos e programas 

de atendimento direto a criança e ao adolescente em situação de risco. 

Atividades de Aprendizagem
1. Como serão realizadas as captações do incentivo fiscal através da doação 

direta?

Anotações
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Aula 22 – Critérios para liberação de recursos 
através do fundo municipal para  
criança e o adolescente

Nesta aula, você conhecerá os critérios para apresentação de 

projetos encaminhados ao FMCDA, junto ao Conselho Muni-

cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e as formas de 

captar recursos de interesse das organizações sociais.

Figura 22.1: Liberação de verbas
Fonte: © Vinicius Tupinamba/Shutterstock

22.1 As exigências para projetos e a 
liberação de recursos através do Fundo 
Municipal da Criança
A Resolução 70/2007 detalha como elaborar projetos sociais que atendam 

crianças e adolescentes para o Fundo, usando como exemplo o que acontece 

no município de Curitiba. Esses critérios são estabelecidos através de 

resoluções de âmbito municipal, e suas regras podem mudar de município 

para município. Mas a ideia aqui é que tenhamos conhecimento do que 

acontece nos FMDCA, e como podemos captar recursos que atendam 

projetos e programas voltados ao interesse dessa importante clientela. As 

organizações sociais poderão se familiarizar com regras e determinações 

governamentais, como: tipo de documentação, plano de aplicação, prestação 

de contas, entre outros. Pensando nisso, vamos conhecer como podemos 

interagir com esses fundos, com o desenvolvimento da proposta para que 

tenhamos condições de responder critérios preestabelecidos.



Conheça os critérios para liberação de recursos através do Fundo Municipal 

para Criança e o Adolescente (FMCA), conforme a Resolução 70/2007.

Resolução n°70/2007
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba 

(COMTIBA), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o § 2º do 

artigo 260, da Lei Federal nº 8069/90, inciso VII do art. 2º da Lei Municipal 

nº 7829/91 e do Decreto Municipal nº. 647/94, resolve:

Seção I – Da Apresentação de Projetos.

Art. 1º - A destinação de recursos do Fundo Municipal para a Criança 

e o Adolescente (FMCA) está vinculada à realização de programas de 

apoio a crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, educa-

ção, abrigamento, saúde, cultura, lazer, transporte, formação profis-

sional e proteção e defesa dos direitos, elaborados pelo poder público 

ou por entidades sociais que deverão cumprir com os requisitos abaixo 

estabelecidos para utilização de tais recursos em seus programas.

Art. 2º- Os projetos apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA) serão analisados 

em conformidade com o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente e de acordo com os seguintes critérios:

I - Prioridade no atendimento direto à criança e ao adolescente, para 

apoiar programas de proteção especial a: crianças e adolescentes que 

se encontram em situação de risco pessoal e social, que fazem da rua 

seu espaço de sobrevivência (meninas e meninos de rua); usuários de 

álcool e outras drogas; vítimas de violência; exploração sexual; trabalho 

abusivo e explorador; crianças e adolescentes abandonados; crianças e 

adolescentes com deficiência;

II - Aplicar-se-ão recursos para apoiar programas preventivos e socioe-

ducativos para crianças e adolescentes (0 a 17);

III - Benefício do atendimento quanto à proteção social da criança e do 

adolescente e suas respectivas famílias;

IV - Prioridade para projetos de construção, quando houver ampliação 

do número de vagas ofertadas.
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Art. 3º – Os projetos serão apresentados conforme modelo padrão e 

deverão ser anexados os seguintes documentos:

I - Ofício endereçado ao presidente do COMTIBA, com o respectivo 

plano de trabalho; a justificativa da solicitação; as metas a serem atin-

gidas, qualitativa como quantitativamente; as etapas de execução do 

objeto com previsão de início e fim, e o respectivo cronograma de de-

sembolso.

II - Cópia do atestado de funcionamento do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA).

III – Cópia da Lei de Declaração de utilidade pública.

IV - Cópia do CNPJ e ata da eleição da diretoria da entidade.

V - Cópia do RG e CPF do presidente e do tesoureiro da entidade.

VI - Plano de aplicação, conforme modelo anexo, que deverão estar 

discriminados e subdivididos para as necessidades de pessoal, mate-

rial de consumo, serviços de pessoa física, serviços de pessoa jurídica, 

material permanente e obras necessárias para a execução do projeto. 

VII - Um orçamento ou declarações do titular da instituição, que de-

monstrem que os valores apontados no plano de aplicação estão com-

patíveis com os praticados pelo mercado, facultado a entidade uma 

das opções. 

VIII - Para os projetos destinados à execução de obras, será obrigatória 

a apresentação de no mínimo um orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os seus custos unitários e quan-

tidades, como também, o projeto básico que contenha os elementos 

discriminados no inciso IX, do artigo 6° da Lei Federal 8.666/93, devi-

damente assinado por técnico credenciado.

IX - Relação de convênios existentes com a prefeitura de Curitiba, bem 

como relação de incentivos fiscais concedidos às entidades. 

IX - Certidão liberatória do Tribunal de Contas.
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XI - Certidão liberatória quanto à regularidade das transferências vo-

luntárias municipais.

XII - Certidão negativa dos tributos municipais. 

XIII - Certidão negativa de débitos do INSS.

XIV- Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da 

diretoria não se encontram no efetivo exercício de cargo ou função 

pública na Administração Municipal, na Câmara Municipal de Curitiba.

Art. 4º - Os projetos serão analisados pelos técnicos da Fundação de 

Ação Social e da Câmara de Políticas Básicas do Fundo Municipal para 

a Criança e o Adolescente, consoante o disposto no artigo 2º, a fim de 

que sejam verificadas a viabilidade técnica e as condições da instituição 

para o desenvolvimento e aplicabilidade do trabalho, bem como se o 

valor solicitado é compatível em relação ao projeto e o porte da entida-

de, e submetidos para homologação do COMTIBA.

§ 1º - Poderão ser solicitados a entidade, esclarecimentos complemen-

tares ao projeto apresentado.

§ 2º - Quando necessário, será solicitado parecer de outros órgãos da

Administração Pública do Município de Curitiba, sobre a efetivação do 

Projeto.

§ 3º - Os projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente, 

conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo 

Municipal para a Criança e o Adolescente (FMCA) e ou da análise 

técnica efetuada.

§ 4º - Para cada projeto aprovado, a entidade deverá destinar uma 

conta bancária específica no Banco do Brasil, a qual deverá informar a 

FAS, através da Coordenação de Apoio às Entidades Sociais quando da 

formalização do convênio.

Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente de Curitiba analisará e avaliará os projetos das áreas governa-

mentais e não governamentais, embasados no parecer da Câmara 

de Políticas Básicas e do Fundo. Quando da aprovação será emitida 
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Resolução específica e para os casos de doação dirigida, também o 

Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros, 

citados no artigo 15 da presente Resolução. 

Art. 6° - Os projetos apresentados para doação dirigida não poderão 

incluir o que segue:

I – Pagamento de taxa de administração

II – Pagamento de salário ao coordenador, diretor ou supervisor do 

projeto

III – Pagamento de honorários para elaboração do projeto

IV – Pagamento de aluguel de imóveis para execução do projeto.

Art. 7º - Para os projetos liberados com recursos do fundo ou capta-

ção só serão permitidos o pagamento de remuneração para pessoas 

envolvidas diretamente no atendimento das crianças e adolescentes 

do projeto.

Parágrafo Único - Para os Convênios que envolvam recursos do go-

verno Estadual e Federal, observar o contido no respectivo plano de 

trabalho e seus critérios próprios.

Seção II – Da Liberação de Recursos Próprios do Fundo:

Art. 8º - Os recursos próprios do Fundo a serem liberados para execu-

ção dos projetos de entidades não governamentais serão de acordo 

com a modalidade de atendimento, sendo:

I - Para programas de proteção especial a crianças e adolescentes que 

se encontram em situação de risco pessoal e social, fica definido o 

valor máximo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por criança e 

adolescente, limitando o valor máximo do projeto em R$ 48.000,00 

(quarenta e oito mil reais) mesmo que a quantidade de crianças e 

adolescentes ultrapasse o número de 32 crianças e adolescentes:

II - Para programas socioeducativos ao atendimento infantil de 0 a 6 

anos, e para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos fica definido o 
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valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais) por criança e adolescente, 

limitando o valor máximo do projeto em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) mesmo que a quantidade de crianças e adolescentes ultrapasse o 

número de 200 crianças e adolescentes:

Parágrafo Único – Para aprovação do projeto, a Entidade deverá apre-

sentar uma listagem detalhada comprovando a quantidade de crianças 

e adolescentes efetivamente atendidas pela Entidade, sendo que a au-

sência desta listagem será condição para não aprovação do projeto.

Art. 9º - Só serão liberados repasse de recursos para construção, re-

forma, reparos de instalação física, quando a entidade for proprietária 

do imóvel ou possuir a cessão de uso, e apresentar o alvará de constru-

ção ou reforma emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Art. 10 - Ficam as instituições encarregadas de garantir a contrapartida 

para a complementação dos recursos, quando os projetos aprovados 

assim o estabelecerem.

Art. 11 - Em caso de dissolução, falência ou extinção da entidade ou 

órgão beneficiário, ou nos casos em que a entidade mudar sua finali-

dade deixando de atender crianças e adolescentes, os bens de capital 

adquiridos com os recursos do convênio serão devolvidos e sua desti-

nação será definida pelo COMTIBA.

Art. 12º - Os convênios que envolvam recursos do governo federal ou 

estadual serão repassados as entidades, somente após estarem disponí-

veis para utilização no Fundo Municipal para a Criança e o Adolescen-

te, observados o cronograma estabelecido no instrumento pactuado.

Art. 13º - A liberação dos recursos para a entidade fica condicionada a 

verificação da perfeita regularidade perante o fisco municipal. No caso 

de irregularidades somente poderão ser liberados após a correção. 

Seção III – Da Liberação de Recursos de Doação Dirigida.

Art. 14º - As entidades sociais registradas no COMTIBA, bem como os 

órgãos governamentais que atendem crianças e adolescentes, poderão 

apresentar projetos para captação de recursos financeiros do Fundo 

Municipal para a Criança e o Adolescente, através de doações dirigidas 

especificamente para os mesmos.
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Art. 15º - Fica criado o Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros para o Fundo Municipal para a Criança e o 

Adolescente (FMCA) com a finalidade de regular os mecanismos de 

captação de recursos de doação dirigida.

§ 1º O Certificado para Captação de Recursos Financeiros para o 

FMCA, fará referência específica ao Projeto da Entidade, à Resolução 

de sua aprovação, à numeração de controle, valores totais, percentuais 

de retenção e vigência da autorização, que não excederão a 24 (vinte 

e quatro) meses, sendo o tempo da captação vinculado ao período de 

duração do projeto, não podendo ser ampliado.

§ 2º O Certificado tem a expressa finalidade de autorizar a captação 

de recursos para o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente 

(FMCA). A concessão e a liberação são competências exclusivas do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Curitiba (COMTIBA).

§ 3º Para efeitos legais, o Certificado constitui-se em documento oficial 

impresso pelo COMTIBA, assinado pelo presidente deste Conselho em 

conjunto com o ordenador de despesas da Fundação de Ação Social 

(FAZ). 

Art. 16º - Os recursos captados pela Entidade serão depositados pelo 

contribuinte diretamente na conta do FMCA, cujas especificações para 

identificação do depósito estarão contidas no Certificado. 

Parágrafo único – Para as doações dirigidas, serão retidos 10% (dez 

por cento) destes recursos, e sua aplicação financeira, para financia-

mento de programas diversos de atendimento à crianças e adolescen-

tes no município de Curitiba

Art. 17º – A doação dirigida será feita através da internet, no site da 

Fundação de Ação Social ou da Prefeitura Municipal de Curitiba, com 

link específico do Fundo Municipal para Criança e o adolescente.

§ 1° - Na impossibilidade de utilização do meio eletrônico citado no 

caput este artigo, o interessado poderá fazer a sua doação através de 

depósito em conta corrente, a qual o número poderá ser obtido junto 

a Fundação de Ação Social.
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§ 2° - Para realizar a doação serão necessários o fornecimento dos 

dados para sua identificação e a consequente regularização contábil e 

fiscal Declaração de Benefícios Fiscais (DBF).

Art. 18º – O período para utilização dos valores liberados no Convênio 

será definido pela Câmara do COMTIBA, que levará em consideração o 

prazo de validade do certificado de captação de recursos, acrescido de, 

no máximo, 120 (cento e vinte) dias de sua vigência.

Art. 19º - No caso da doação exceder ao valor do projeto é facultado a 

Entidade, dentro do prazo de vigência do convênio, apresentar projeto 

complementar para liberação dos recursos excedentes, o qual deverá 

ser analisado e aprovado pelo COMTIBA.

Parágrafo Primeiro – No caso da Entidade não conseguir utilizar o re-

curso captado no tempo da vigência do convênio, é facultado a solici-

tação de formalização de termo de convênio ampliando o período da 

utilização dos recursos pelo período máximo de seis meses. 

Parágrafo Segundo – Caso não haja autorização ou a Entidade não 

cumpra os prazos estabelecidos no caput deste artigo, o valor exce-

dente será destinado ao FMCA para financiamento de outros projetos.

Art. 20º - Cabe à Diretoria Administrativo-Financeira da FAS informar 

mensalmente ao COMTIBA de forma discriminada, o montante de re-

cursos arrecadados pelas entidades.

Seção IV – Da Prestação de Contas

Art. 21º - A prestação de contas dos valores repassados deverá ser apre-

sentada em conformidade com o estabelecido no Manual de Prestação 

de Contas da Fundação de Ação Social, com os seguintes documentos:

I - Ofício de encaminhamento

II – Balancete financeiro

III – Plano de aplicação realizado no período

IV – Demonstrativo analítico de despesa
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V – Demonstrativo consolidado de despesa

VI – Extratos bancários e extrato de aplicação financeira

VII – Comprovantes originais de todas as despesas (notas fiscais, faturas, 

recibos, folha de pagamento, outros)

VIII – Comprovantes de recolhimento dos tributos obrigatórios (GPS, 

GFIP, SEFIP, DARF, demais conforme convênio)

IX - Plano de trabalho devidamente aprovado pela Fundação de Ação 

Social.

X - Original do termo de cumprimento dos objetivos, de conclusão ou 

de recebimento definitivo ou provisório da obra, de compatibilidade 

físico-financeira e/ou de instalação e funcionamento de equipamentos, 

expedido pelo órgão competente indicado no ato de transferência, de 

acordo com cada situação; Para os casos de obras são necessárias tam-

bém a matrícula e a CND junto ao INSS.

XI - Cópia autenticada do comprovante de publicação da lei municipal 

no jornal oficial do município, referente à declaração de utilidade pública 

municipal, para as entidades privadas, sem fins lucrativos, não inte-

grantes da Administração Pública Municipal.

XII - Certidão liberatória do Tribunal de Contas do Paraná quanto à 

regularidade das contas de transferências voluntárias estaduais. 

XIII - Certidão liberatória ou documento equivalente, expedido pelo 

órgão municipal competente, que se acha em dia quanto às prestações 

de contas de transferências voluntárias municipais, nos termos do art. 

25, § 1º, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000.

XIV – Certidão negativa quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 

e financiamentos junto ao município nos termos do art. 25, § 1º, inciso 

IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000;

XV – Comprovante de recolhimento dos eventuais valores não utilizados 

no Convênio.
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XVI – Cópias dos processos de compras ou contratações, devidamente 

instruído, conforme prevê o artigo 27 e o parágrafo único desta Reso-

lução, e orientações definidas no manual de prestação de contas da 

Fundação de Ação Social.

Parágrafo único - Todos os documentos deverão estar datados, rubrica-

dos, dentro do prazo e do plano de aplicação para o qual foi concedido 

o recurso.

Art. 22º- No caso de liberação do recurso em parcela única, a entidade 

deverá prestar contas em um prazo máximo de 90 (noventa) dias da 

liberação do recurso, sob pena de devolução do mesmo.

Art. 23º - No caso de liberação de recursos em várias parcelas, a pres-

tação de contas se dará em intervalos de 60 (sessenta) dias a contar da 

data do recebimento dos recursos. O não cumprimento implicará em 

suspensão da liberação da parcela do mês subsequente.

Art. 24º - Os projetos em desacordo com a proposta original aprovada 

pelo COMTIBA serão passíveis de sanções e glosas das despesas efetu-

adas, cabendo a entidade o ressarcimento dos valores comprometidos.

Art. 25º - As desconformidades relatadas nos artigos 22, 23 e 24, serão 

registradas no cadastro da entidade e será fator determinante a critério 

do Conselho, para liberação de novos recursos.

Seção V – Das Disposições Gerais:

Art. 26º - As compras ou contratações realizadas com os recursos do 

convênio deverão obrigatoriamente obedecer ao estabelecido na Lei 

Federal n° 8.666/93 para as obras e serviços de engenharia, e a Lei 

Federal 10.520/2002 para aquisição de bens e serviços comuns, sendo 

preferencial a forma eletrônica. 

Artigo 27º – No caso de Entidades privadas não sujeitas ao procedi-

mento licitatório, na forma da Lei, fica o responsável pela aplicação dos 

recursos repassados obrigado ao atendimento dos princípios da econo-

micidade e eficiência, justificando, expressamente, a opção utilizada, 

sob pena de responsabilidade pelos atos de gestão antieconômica.
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Art. 28º - A formalização das transferências de recursos para as entidades 

serão procedidas mediante termo de convênio, obedecendo à legislação 

vigente, em conformidade com os programas, projetos e serviços aprova-

dos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 29º – Todos os ajustes necessários das condições estabelecidas no 

convênio serão definidos em termo aditivo, mediante aprovação do 

COMTIBA.

Art. 30º - Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obri-

gatoriamente aplicados em cadernetas de poupança se a previsão de 

seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 

financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 

títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se 

em prazos menores que um mês.

Parágrafo Único – O período em que o recurso permanecer depositado 

no Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente (FMCA), o rendimen-

to de sua aplicação financeira permanecerá no fundo para atendimento 

a outros projetos sociais direcionados para crianças e adolescentes.

Art. 31º - Os rendimentos auferidos da aplicação financeira serão con-

siderados como parte integrante dos recursos liberados para o Convê-

nio, não cabendo a sua utilização como contrapartida.

Art. 32º - No caso da existência de possível saldo financeiro do recurso 

repassado, este deverá ser ressarcido ao Fundo Municipal para a Crian-

ça e o Adolescente, mediante a quitação da correspondente Guia de 

Recolhimento junto a Tesouraria da FAZ, ou transferência eletrônica em 

banco e contas por ela indicada.

Art. 33º - Para os projetos que envolvam recursos próprios do FMCA, 

caso seja necessário a alteração do plano de aplicação no decorrer do 

período de vigência do convênio, estes deverão estar autorizados pelo 

COMTIBA, embasados em parecer da Câmara de Políticas Básicas e do 

Fundo do FMCA.

Art. 34º - Para os projetos que envolvam recursos do governo estadual 

ou federal, as alterações dos planos de aplicação deverão estar autori-

zadas pelos respectivos órgãos, embasados em parecer da Câmara de 

Políticas Básicas do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente.
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Art. 35º - Os projetos finalizados serão avaliados pela equipe técnica da 

Fundação de Ação Social, o qual providenciará mediante solicitação a 

emissão dos seguintes termos:

I - Termo de cumprimento do objeto, parcial ou total conforme o caso, 

em consonância com o plano de aplicação e a finalidade do Convênio. 

II - Termo de conclusão ou de recebimento definitivo ou provisório da 

obra.

III – Termo de Compatibilidade Físico-Financeira para os casos de obras 

ainda não concluídas, aquisição de bens e serviços ainda não efetivados.

IV – Termo de Instalação e Funcionamento de Equipamentos, quando 

da aquisição de bens com recursos do Convênio. 

V - Certidão liberatória ou documento equivalente, quanto à regulari-

dade nas prestações de contas de transferências voluntárias municipais. 

Art. 36º - Os casos omissos serão analisados pelo COMTIBA, em con-

formidade com a legislação vigente.

Art. 37º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 02 de janeiro de 

2008, ficando revogada a Resolução nº 32/2004 do Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA). 

Art. 38º - As regras desta Resolução serão aplicadas aos projetos pro-

tocolados a partir de sua vigência.

Parágrafo Único – Os projetos aprovados e os protocolados, antes de 

02 de janeiro de 2008, seguirão os critérios da Resolução 032/2004, 

não se aplicando as normas desta Resolução, salvo no que diz respeito 

às regras de prestação de contas.

Curitiba, 13 de novembro de 2007.

Ana Maria Moreira Côrtes

Presidente
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Conforme pudemos perceber, a Resolução 70/2007 explica como se dá 

a destinação de recursos do FMCA e que está vinculada à realização de 

programas de apoio a crianças e adolescentes nas áreas de assistência 

social, educação, abrigamento, saúde, cultura, lazer, transporte, formação 

profissional e proteção e defesa dos direitos, bem como em seus artigos e 

parágrafos, dispõem sobre quais itens não poderão ser incluídos em projetos 

apresentados para doação dirigida, dentre outras determinações.

Resumo 
Nesta aula, aprendemos os caminhos legais que o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente destina/capta recursos através do Fundo Municipal 

da Criança, vinculado com a execução de programas de apoio a essa clientela 

por parte das organizações sociais.

Atividades Complementares
1. Segundo o Art. 6º da resolução 70/2007, quais itens não poderão ser 

incluídos em projetos apresentados para doação dirigida? 

2. Segundo o Art. 15º, com qual finalidade foi criado o certificado de auto-

rização para captação de recurso?

e-Tec Brasil

Aula 22 – Critérios para liberação de recursos através do fundo municipal  

   para criança e o adolescente 127





e-Tec Brasil129

Aula 23 – A produção de eventos

Nesta aula, você aprenderá o que é um evento beneficente, 

como acontece a produção de um evento a custo zero e, como 

montar um plano de produção de evento desde a sua justificati-

va, seus objetivos específicos e seu público-alvo.

As práticas de eventos são importantes para as entidades que 

necessitam de recursos. Podendo ser planejado até dois eventos 

semestrais, chegando até quatro eventos anuais. Quando a entidade 

social consegue se organizar e manter esses quatro eventos, aqui 

ela já tem uma importante fonte de recurso, planejando também 

as finalidades na canalização desses recursos em seus projetos e 

programas.  

Tenha em mente que o processo de elaboração por vezes poderá 

delongar ainda mais, principalmente porque contamos com 

trabalho voluntário. Devemos também estar atentos listando 

futuros parceiros e patrocinadores. A finalidade de um evento 

deverá ser com vistas ao aporte de recursos para fazer frente às 

demandas institucionais, visando à melhoria permanente dos 

serviços prestados a toda a comunidade do seu município.

Figura 23.1: Planejando um evento
Fonte: © Deklofenak/Shutterstock



23.1 A produção de eventos beneficentes
Vamos simular a produção de um evento para captação de recursos. Essa 

deverá pensar justificativa, seu objetivo geral, o que se almeja, os objetivos 

específicos, as estratégias, o público-alvo, definindo onde e quando esse 

evento irá acontecer. Lembrando que tão importante quanto à captação de 

recurso, o evento deverá apontar para divulgação e promoção institucional 

através dos seus projetos e programas. 

Porém, para que os resultados sejam satisfatórios será necessária a criação de 

um plano de ação, ou seja, um planejamento para a gestão do evento. Antes 

de tudo um calendário deverá ser consultado verifique os feriados, eventos 

municipais, shows, tudo o que poderia conflitar com seu evento - deverá ser 

evitado. A criação de um cronograma das ações futuras será importante para 

auxiliar no gerenciamento de todas as atividades. Veja o exemplo: 

23.1.1 A justificativa 
Comece pela justificativa, relatando os motivos da necessidade de se realizar 

um evento. Deve ficar clara a preocupação com a melhoria dos serviços 

institucionais em conjunto com seus beneficiados. Podendo ser apresentada 

como segue:

Associação interessada em organizar um evento através de seus projetos e 

programas sociais vem promover o Evento “FEIJOADA SOLIDÁRIA” (título 

provisório) por meio de alocação de recursos e de ações previamente 

planejadas, e colocar em evidência a imagem institucional e seus serviços. 

Esta correrá em um único ambiente, promovendo a aproximação entre 

participantes, convidados, patrocinadores e parceiros quer seja física, quer 

seja por meio de recursos da comunicação, a possibilidade na participação 

da melhoria na qualidade de vida de pessoas.

23.1.2 Objetivo geral (ou ideia geral) 
 Objetivo geral ou ideia geral deverá falar em um parágrafo o que pretende 

com sua ideia, ou seja, promover um evento beneficente, a partir da realização 

de uma feijoada solidária em prol dos projetos e serviços da Associação.

23.1.3 Objetivos Específicos
Aqui você deverá detalhar em alguns pontos o objetivo geral, ou seja:

•	 Aprovisionar recursos financeiros para a Associação, a fim de que possa 

ampliar e aprimorar seus serviços; 
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•	 Formar rede de apoio ao trabalho da Associação através da realização do 

evento “Feijoada Solidária”.

•	 Estimular e despertar a importância da participação corporativa na divul-

gação e promoção institucional. 

23.1.4 Público-alvo
Relacionar todos os atores que farão parte do evento, desde os convidados até 

os prestadores de serviços, membros da sociedade em geral, representantes 

das empresas patrocinadoras, seus funcionários, clientes e consumidores. 

Público interno, colaboradores, diretoria, e prestadores de serviços.

23.1.5 Estratégias
Consistirá naquilo que servirá de atração ou interesse do público-alvo do 

evento, com objetivo de uma importante repercussão e, consequentemente 

o comparecimento do público convidado, ou mesmo poderá ser para que 

todos saiam satisfeitos. Esse evento deverá criar e manter uma lembrança na 

mente do participante, para que este tenha orgulho de dizer, eu fui!

 O cronograma do evento deve ser dividido em 04 semanas para cada mês, 

cada atividade relacionada deverá ser marcada em vermelho na semana 

onde acontecerá a ação. Assim você terá a relação das atividades e quando 

essa irá ocorrer.

Resumo
Nesta aula aprendemos como produzir um evento, como criar um plano de 

ação, e quais as estratégias para captar recursos.

Atividades de Aprendizagem 
1. Com base no modelo apresentado nesta aula, elabore um projeto para 

um evento beneficente
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Aula 24 – A gestão de um evento beneficente

Nesta aula, você conhecerá como acontece a gestão de um 

evento beneficente, incluindo o marketing e o impacto da di-

vulgação nas redes sociais, a contratação do buffet, a criação do 

comitê e a elaboração do orçamento necessário para a realiza-

ção do evento.

As práticas de eventos são importantes para as entidades que 

necessitam de recursos. Podendo ser planejado até dois eventos 

semestrais, chegando até quatro eventos anuais. Quando a entidade 

social consegue se organizar e manter esses quatro eventos, aqui 

ela já tem uma importante fonte de recurso, planejando também 

as finalidades na canalização desses recursos em seus projetos e 

programas.  

Tenha em mente que o processo de elaboração por vezes poderá 

delongar ainda mais, principalmente porque contamos com 

trabalho voluntário. Devemos também estar atentos listando 

futuros parceiros e patrocinadores. A finalidade de um evento 

deverá ser com vistas ao aporte de recursos para fazer frente às 

demandas institucionais, visando à melhoria permanente dos 

serviços prestados a toda a comunidade do seu município.

Figura 23.1: Planejando um evento
Fonte: Jarek Tuszynski / @ Creative Commons



24.1 Definição de local, data e horário
A escolha da data e horário deverá ser feita após muita pesquisa, quer seja 

para as datas quer seja para a definição do local. Deve-se trabalhar com pelo 

menos duas opções, de data e de local para ocorrer o evento. Assim, você 

tem a oportunidade de avaliar melhor cada proposta e negociar o menor 

valor e, manter as melhores condições. Formalize um contrato entre as partes 

(entidade e prestador de serviços). Esteja atento quanto ao horário de início 

e término do evento. Lembre-se: se em seu Estado há as quatro estações 

do ano bem definidas, então para um evento de feijoada, o melhor período 

são as estações de outono/inverno. Caso você esteja em um Estado onde o 

verão e as temperaturas elevadas prevalecem, procure realizar o evento em 

períodos em que o tempo seja mais ameno.

Exemplo de proposta de local e data:

1ª Proposta em andamento: Clube de Campo I

2ª Proposta em andamento: Clube II  

Data – sugestão para agosto de 2012, a data sempre em um sábado.

Horário: início às 12h e término às 16h00 (para almoço).

A maioria dos clubes sociais tradicionais já possui uma política de 

responsabilidade social. Eles disponibilizam gratuitamente o espaço para o 

evento, através de solicitação por meio de ofício e com antecedência mínima 

de três meses.

24.2 A parceria com agência de publicidade 
e marketing
Lembre-se: um evento pode ser visto sob três pontos importantes:

1. arrecadação de recursos;

2. divulgação da Instituição;

3. aproximação de pessoas estratégicas para projetos futuros.

Portanto, manter uma parceria com uma agência de publicidade e marketing 

é fundamental, não somente para os eventos pontuais, mas como parceira 
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de seus projetos naquilo que chamamos de uma relação estreita. Com 

isso, a entidade poderá contar com arte e criação de todo o material de 

divulgação institucional, incluindo a identidade visual (logomarca), folder de 

apresentação, entre outros.

Conheça os serviços que uma agência de publicidade pode oferecer ao seu 

evento beneficente:

1. Nome para o evento (com objetivo de torná-lo tradicional);

2. Criação e arte dos convites;

3. Criação e arte da “logo” do evento; 

4. Criação e arte dos banners;

5. Criação e arte dos flayers.

6. Criação e arte para as camisetas.

24.3 A contratação do buffet 
Verifique a disponibilidade de datas. Após a negociação concretizada, pleiteie 

um bom desconto, oferecendo em troca a divulgação do buffet nos materiais 

do evento para um público diferenciado. Afinal o evento é beneficente e 

todos podem dar sua contribuição. Tenha em seu plano de ação o nome dos 

patrocinadores do bufett, e faça o contato com antecedência.

Faça uma relação dos patrocinadores e parceiros e liste os serviços importantes 

que deverão ser pensados pela equipe para que tudo funcione sem surpresas 

desagradáveis. Esses itens são muito importantes e segue descrito a seguir. 

•	 Seguranças 

•	 Fotógrafos

•	 Manobristas 

•	 Músicos

•	 Agentes de recepção 

e-Tec BrasilAula 24 – A gestão de um evento beneficente 135



•	 Mestre de cerimônia 

•	 Garçons (fornecidos pelo buffet)

•	 Buffet 

•	 Sonorização 

•	 Parceria

•	 Banda 

•	 Patrocinador. 

Manter um checklist é uma boa pedida para que você visualize os itens que 

já foram concluídos. 

24.4 Criação do comitê
É importante a criação de um comitê, contando com um coordenador que 

responderá pelo evento, porém tão importante quanto o comitê, é saber 

que eventos beneficentes dependem principalmente de voluntários. Será 

necessário estimular a participação, não as dificuldades para a promoção 

do evento, mas a gratificação que os participantes terão quando estiver 

acabado. As reuniões deverão ser periódicas, seguindo criteriosamente o 

cronograma e as atribuições de cada um.

24.5 Divulgação do evento
A divulgação do evento tem como responsável a assessoria de imprensa 

e deverá ter ampla divulgação na mídia local, já contando com futuros 

parceiros (TV, rádio, jornal e sites). E-mail marketing (com público direcionado) 

e uma boa apresentação. Utilizar também as redes sociais (Facebook, 

Twitter, dentre outras). As redes sociais são de grande importância para a 

divulgação e promoção de eventos, em função de oferecer menor custo e a 

vasta visibilidade institucional proporcionada. Entre tantas probabilidades, o 

Twitter se apresenta com destaque por ser uma extraordinária ferramenta na 

divulgação de eventos. 
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24.6 A elaboração do orçamento
Uma das principais tarefas de um evento está na elaboração de um 

orçamento. Você deverá conhecer os custos que o envolverão, e cada 

item deverá ser listado, assim ficará mais fácil pensar nos patrocinadores. 

Sugerimos a elaboração de uma planilha de custo, pois ela ainda servirá de 

parâmetro para próximos acontecimentos. 

Lembre-se: a venda dos convites será a sua renda; portanto, deverá ter 

total empenho na sua divulgação como nas vendas. Para tanto sugerimos 

uma mobilização da diretoria da ONG, seus parceiros, atuais colaboradores, 

beneficiários, funcionários, entre outros, com a meta de 100% da venda dos 

convites.

A divulgação escrita ou falada (seja por meio eletrônico, seja por meio de mala 

direta, mídia televisionada são) representa excelentes meios para o sucesso 

do evento. Quanto mais divulgado for, mais irá atrair pessoas interessadas 

nas causas sociais. 

Resumo 
Nesta aula aprendemos como se realiza a gestão de um evento beneficente; 

a criação de um comitê; o estabelecimento de parceria, e o passo a passo 

para uma Feijoada Solidária.

Atividades de aprendizagem
1. O que é necessário para criação de um comitê?

2. Quais os principais serviços que uma agência de publicidade e marketing 

pode oferecer para um evento?
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Aula 25 – Campanha solidária

Nesta aula você irá conhecer como desenvolver um plano de 

comunicação; como criar um histórico de campanha e terá dicas 

de como criar uma campanha de sucesso.

Uma campanha nada mais é do que o empenho para motivar 

transformações. Não é uma ação independente, mas um ajuste de 

ações coordenados em simultaneidade com um plano sequencial. 

Diversos sentidos de uma campanha podem ser usados, porém ao 

pensar uma campanha o que deverá estar evidente é a chamada 

de atenção junto a comunidades para um determinado tema 

importante e buscar soluções.

Figura 25.1: Campanha solidária
Fonte: Neo events / @ Creative Commons

25.1 Promoção de uma campanha solidária
Destacamos aqui que a captação de recursos é uma das mais importantes 

finalidades da campanha. Promover uma campanha é apresentar uma 

determinada causa ou problema e buscar soluções e recursos, criando novas 

possibilidades, como: campanhas educativas, de mobilização, de integração, 

entre outras. Mas sabedores que de igual forma quanto a tudo isso está à 

visibilidade institucional.

Originar uma campanha está em unir o empenho de pessoas e instituições 

para fazer a diferença na condução das estratégias, focando os objetivos aos 

níveis: local, regional, nacional ou internacional. Por isso que uma campanha 

deve ser satisfatoriamente ampla para fazer a diferença, mas conduzida 



de modo a determinar resultados no curto prazo. Deve criar condições 

para outras futuras campanhas e ações. Assim, as campanhas podem ser 

eventuais, ou em períodos diferenciados. A instituição estabelece o prazo, 

de acordo com a parceria estabelecida com seu cliente e ambos estabelecem 

os prazos.

25.2 Crie o seu histórico de campanhas
Vai ser assim, testando e analisando o resultado das suas ações e o perfil dos 

apoiadores, aprimorando a sua operação, e focando no público com maior 

probabilidade de retorno que você vai maximizar os seus recursos. 

Tão importante quanto iniciar uma campanha de sucesso é terminar um 

campanha com sucesso. Para isso, alguns itens deverão ser vistos. Como por 

exemplo, que as ações passam por quatro pontos: introdução; crescimento; 

maturidade; saturação e declínio.

Introdução - é o lançamento da campanha, é quando colocamos a campanha 

na rua.

Crescimento - acontece logo após a introdução, a procura e os retornos 

aumentam a cada dia.

Maturidade - depois do crescimento é quando ela alcança o ponto mais alto.

Saturação - aqui devemos estar atentos e iniciarmos o processo de 

encerramento da campanha, pois você pode correr o risco da mesma parecer 

incômoda ou mesmo nada simpática. Poderá perder recursos e comprometer 

a visibilidade institucional.

Declínio - aqui é o momento onde você não pode permitir que chegue sua 

campanha; definitivamente poderá cansar sua imagem institucional, e correr 

o risco de não poder repetir sua campanha no ano seguinte.

25.3 Dicas para uma campanha de sucesso
•	 Providencie contatos com veículos de comunicação e com agência de 

publicidade e marketing. Apresente a causa em um breve histórico 

institucional, seus objetivos e negocie material de publicidade 

graciosamente, assim como mídia sem custo.
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•	 Preste contas - quando pessoas patrocinam o nosso projeto, no 

mínimo esperam que o recurso doado seja aplicado integralmente 

na finalidade proposta. Se o recurso não for aplicado corretamente, 

eles não ficarão interessados em financiar o nosso trabalho no futuro 

e poderemos ficar com uma má reputação. Ao prestar contas aos 

nossos doadores, também prestamos contas a todas as pessoas 

envolvidas com o nosso projeto.

•	 Identifique uma data no calendário favorável à venda de produtos, 

sensibilização por uma causa ou comemoração histórica da entidade. 

Crie uma identidade para sua campanha. 

•	 Faça uma lista do que vai precisar para a divulgação: folder, banners, 

cartazes, panfletos Newsletter

Lembre-se que uma campanha de sucesso nasce a partir de uma excelente 

ideia para atender a uma grande causa.

Resumo
Nesta aula descobrimos o que é uma campanha, aprendemos sobre o ciclo 

de vida de uma campanha e como desenvolver um plano de comunicação.

Atividades de aprendizagem
1. Descreva os cinco pontos do ciclo de vida de uma campanha.

2. Quais os principais itens de marketing necessários para uma campanha 

de sucesso?
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Aula 26 – Campanhas diferenciadas

Na aula de hoje, você verá como é possível trabalhar com cam-

panhas para arrecadar fundos a custo zero e com resultados 

importantes para a organização.

É importante que a campanha escolhida seja combinada com a 

organização, com as capacidades e a dinâmica de seus funcionários 

e voluntários, com os recursos financeiros, com o seu conceito, 

com o público que se quer abordar e com o tempo disponível.

Figura 26.1: Campanhas diferenciadas
Fonte: Lance Cpl. Jacob H. Harrer / Creative Commons

26.1 Pesquisando as campanhas
Há milhares de ideias para campanhas e eventos especiais e não há nenhuma 

obrigação de inventar algo que nunca foi feito antes. Há excelentes ideias já 

avaliadas que podem ser adaptadas às suas necessidades. Por outro lado, há 

aquelas que devem ser evitadas, aquelas consideradas de mau gosto ou que 

teriam uma repercussão ruim para sua organização ou para a causa na qual 

ela atua. Há também ideias de campanhas que têm o potencial de produzir 

um grande lucro, mas, se der errado, podem causar grandes perdas. 

Antes de divulgar a campanha é preciso ter certeza de que a organização 

sabe o que está fazendo, possui uma equipe preparada para o trabalho, e 

pesquisas foram realizadas antes de pôr a campanha nas ruas 



26.2 Exemplos de ideias 
26.2.1 Ideia 1 - Percentual de matrícula em escolas 
particulares
Doação de R$ 10,00 por aluno no ato da matrícula.

Passo a passo: 

1. Visita à direção da escola, apresentando a proposta, qual organização 

que será contemplada, as finalidades institucionais, o objetivo do proje-

to, o público beneficiado e a forma de prestar contas. 

2. Firmar um termo de parceria autorizando a campanha dentro da escola.

3. Criar folhetos informativos com antecedência de 60 dias para entregar 

aos pais dos alunos, detalhando a proposta e convidando-os a participar 

da campanha.

4. Criar banner com o nome da instituição chamando o público para parti-

cipar da campanha da matrícula.

5. Apresentar no final da campanha, um relatório com o total do valor ar-

recadado.

6. Entregar ao estabelecimento um certificado de “empresa Amiga” da Ins-

tituição (colocar o nome da Entidade), como um mérito pela ação a favor 

da causa.

26.2.2 Ideia 2 - Doe seu troco em restaurantes e 
estabelecimentos diversos

1. Visitar os estabelecimentos que se enquadram na proposta da doação de 

troco no ato do fechamento da conta no restaurante.

2. Passo a passo:

3. Escolher 10 estabelecimentos de grande circulação para estabelecer parceria.

4. Criação de cartazes e adesivos explicativos que deverão ser afixados em 

cada estabelecimento que aderir a proposta. 

5. Tratar a utilização de bottons com o nome da campanha pelos funcioná-

rios, garçons, caixa etc.
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6. Sensibilizar os frequentadores a fazerem uma única doação.

7. Deixar sobre a mesa um envelope, para que o doador coloque o seu tro-

co entregando ao garçom.

8. O garçom será previamente orientado a depositar a doação no caixa, 

colaborando assim para os projetos sociais desenvolvidos da entidade 

solicitante.

9. Apresentar, no final da campanha, um relatório com o total do valor 

arrecadado.

10. Entregar ao estabelecimento um certificado de “empresa Amiga” da ins-

tituição (colocar o nome da Entidade), como um mérito pela ação a favor 

da causa.

26.2.3 Ideia 3 - Campanha pão da vida
Passo a passo: 

1. Mapear padarias e confeitarias para agendar visita e apresentar proposta.

2. Mobilização comunitária, onde cada estabelecimento da rede alimentícia 

participa (restaurantes, padarias, e outros).

3. Apresentar proposta da doação de 10% do faturamento bruto no último 

domingo do mês.

4. Criar folder apresentando a entidade social, e apresentando a campanha 

na intenção de mobilizar a comunidade a aderir.

5. Apresentar no final da campanha um relatório com o total do valor ar-

recadado.

6. Entregar ao estabelecimento um certificado de “empresa Amiga” da ins-

tituição (colocar o nome da Entidade), como um mérito pela ação a favor 

da causa.

Esses exemplos de campanhas geralmente nós mesmos já fomos convidados 

a participar. Existem muitas outras ideias que podem ser seguidas, porém 

sempre observando os riscos que podemos ou não ter quando da realização 

das mesmas.

e-Tec BrasilAula 26 – Campanhas diferenciadas 145



Resumo
Nesta aula foi possível conhecer as formas diferenciadas de promover 

campanhas a custo zero, para arrecadar fundos, suas estratégias, abordagem, 

contando ainda com uma boa divulgação institucional.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os cuidados necessários que a organização social deve ter antes de 

montar uma campanha de captação de recurso?

Anotações
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Aula 27 – Marketing social na prática

Nesta aula conheceremos a importância da comunicação e da 

fixação da imagem da instituição e seus serviços, bem como, a 

importância da criação de site social, CD institucional e folder 

de apresentação.

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de pro-

cessos que envolvem a criação, a comunicação, bem como a 

administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie 

a organização e seu público interessado. (AMA- American Marke-
ting Association – Nova Edição de 2005).

Figura 27.1: Marketing social
Fonte: Paola peralta / @ Creative Commons

27.1 A comunicação 
É preciso saber que informação se quer transmitir às pessoas, qual a imagem 

que se quer passar da organização, quais as reações de público que se 

espera e quais as atitudes, ou reações que se deseja que tomem ou tenham. 

Quanto mais simples, clara e direta for à mensagem maior a probabilidade 

de que o receptor a compreenda corretamente, sem distorcer a informação 

recebida. A multiplicação dos meios de comunicação que temos hoje tornou 



imprescindível o uso de outros elementos para fixar a imagem de nossa 

Instituição, seus serviços, sempre com uma linguagem clara e acessível, pois 

a identidade de uma organização é construída dia a dia.

27.2 Fixar a imagem da instituição e seus 
serviços
A imagem da instituição é muito usada na aquisição de novos doadores, 

porém, o custo pode ser alto para quem está começando.

A escolha da lista, ou seja, com quem falar, é o fator principal do sucesso da 

campanha (mailling, correio, impressão). 

Faça cálculos antes de tomar a decisão de enviar uma mala direta, 

considerando principalmente o custo da campanha e sua expectativa de 

retorno. Procure parceria com uma agência de marketing.

27.3 Criação de site social
A internet, nos EUA, está revolucionando a forma de captar e se relacionar 

com doadores. Crie o seu site! Colocá-lo no ar pode custar pouco. É uma 

ótima opção para sua instituição se relacionar com seus doadores, de forma 

ágil disponibiliza a informação em tempo real e com rápido feedback. Inclua 

informações sobre sua organização e não se esqueça da ficha de filiação ou 

de cadastro para aqueles que desejam receber mais informações. O site será 

uma excelente fonte de divulgação do seu trabalho e de captação. 

27.4 CD institucional
O CD Institucional é uma excelente ferramenta inovadora que coloca o seu 

doador “frente a frente” com a instituição. Às vezes aquilo que lemos não 

nos possibilita avaliar a dimensão da realidade dos fatos. O CD traz a ação, 

a sonorização e principalmente sensibilização. Sua reprodução é de baixo 

custo, e você poderá enviar seu projeto através do CD com todo o conteúdo 

metodológico, fotos, layout, o que favorecerá em muito sua apresentação.

27.5 Folder de apresentação
O folder é uma ferramenta poderosa para a comunicação, mas necessita de 

layout (arte), impressão e acabamento profissional para produzir o retorno 

adequado. 

Captação de Recursose-Tec Brasil 148



Nele poderá ter incluído a ficha de manutenção/doação, momento em que 

a pessoa poderá a partir da leitura fazer sua doação que deverá ser clara e 

oferecendo todas as possibilidades que facilitem a doação.

Como você pode perceber é necessária muita atenção para que esta parte 

do projeto saia de acordo com o planejado e principalmente que todos essas 

etapas estejam estipuladas dentro do projeto. 

Resumo
Nesta aula você conheceu a importância da comunicação e da fixação da 

imagem da instituição e seus serviços, bem como a importância da criação 

de site social, CD institucional e folder de apresentação que ajudarão na 

divulgação da captação de recursos.

Atividade de aprendizagem
1. Em sua opinião, qual a importância da criação de mídias interativas para 

a divulgação de um projeto social?

Anotações
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Aula 28 – Emendas parlamentares

Nesta aula, você aprenderá como se utilizar das emendas parla-

mentares via poder público para financiar os projetos e serviços 

através de parcerias, uma importante ferramenta para a capta-

ção de recursos. 

Figura 28.1: Organização Não Governamental
Fonte: Adaptado do site: http://www.projetoguri.com.br/Site3/acontece-no-guri/noticias/389-projeto-guri-participa-da-
-ong-brasil-2012

28.1 O espaço das organizações sociais
As ONGs frequentemente ocupam espaços deixados pela ineficiência 

do poder público. Juridicamente, não existe definição para “ONG”. Essa 

definição apenas diz o que ela não é, ou seja, que ela não é governamental, 

o que na atualidade já se sabe que são organizações sem fins lucrativos ou 

associações sem fins econômicos, já que tem a participação de associados. 

Assim, qualquer entidade de direito privado, contanto que sem fins 

lucrativos e sem ser controlada pelo poder público, pode ser considerada 

uma organização do terceiro setor. 

A Certificação de OSCIP

A lei nº 9.790/99, por sua vez, constituiu a condição de organizações sem 

fins lucrativos e de serem qualificadas pelo poder público como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) desde que os seus objetivos 



sociais e as normas estatutárias atendam aos requisitos legais. Uma OSCIP 

é, essencialmente, uma organização sem fins econômicos, porém com 

uma qualificação jurídica diferenciada dada pelo Ministério da Justiça, 

habilitando-a a firmar termo de parceria com a administração pública. Ser 

OSCIP é uma opção institucional, não uma obrigação imposta às entidades 

sociais.

28.1.1 Parcerias
Para dinamizar a prestação de serviços e prática de políticas públicas, tem 

sido exercício do governo brasileiro valer-se de parcerias com as ONGs. 

No princípio, essas parcerias eram destinadas à prestação de serviços nos 

segmentos da saúde, educação e assistência social junto às demandas de 

maior vulnerabilidade social. Nos últimos tempos, o rol de papéis assumidos 

pelas Organizações sem fins lucrativos foi alargado, emergiram daí novo 

perfil, novas perspectivas de atuação e novos serviços. 

28.2 As emendas parlamentares
As emendas parlamentares estão organizadas em duas formas de ingerência: 

as emendas individuais, com 20 emendas no máximo, e as coletivas, que se 

desdobram em 3 emendas. Ao deliberar as emendas e os limites nas quais 

irão investir, os parlamentares nomeiam quem será o executor das mesmas. 

Há cinco possibilidades de execução das emendas designadas. 

Modalidades de Aplicação, que indicam se os recursos serão aplicados:

I. Mediante transferência financeira, de modo inclusivo aquela decorrente 

de descentralização orçamentária para: 

a) outras esferas de governo, seus órgãos ou entidades;

b) organizações privadas sem fins lucrativos;

II. De forma direta pela unidade possuidora do crédito orçamentário, outro 

órgão ou organização na esfera do mesmo nível de governo. 

A especialização da modalidade de aplicação advertirá, no mínimo, o 

seguinte detalhamento:

 – Governo Estadual

 – Administração Municipal
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 – Entidade privada sem fins lucrativos

 – Na esfera municipal através do vereador do seu município;

 – Na esfera estadual através do deputado estadual;

 – Na esfera federal através do deputado federal ou senador da república.

28.3 Passo a passo para obtenção de 
emendas parlamentares.
Procedimentos para a apresentação do projeto de convênio 

1° Passo: 

•	 Ofício de encaminhamento assinado pelo proponente (prefeito, presi-

dente de associação que deverá ser encaminhado ao órgão concedente, 

em papel timbrado da instituição.

•	 Identificação do proponente 

•	 Nome do projeto 

•	 Instituição proponente 

•	 CNPJ da Instituição proponente 

•	 Responsável pela instituição proponente (nome, endereço, telefone, fax, 

email) 

•	 Responsável pelo projeto (nome, endereço, telefone, celular, fax, e-mail). 

2° Passo:

•	 Elaboração do Projeto de Convênio – anexo ao ofício

•	 Justificativa 

Fundamentar a relevância e pertinência do projeto como resposta a um 

problema ou necessidades identificadas de maneira objetiva. Deve haver 

ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações 

genéricas sobre o tema. A partir da justificativa apresentada, determinar 

com nitidez o que se pretende alcançar com o projeto de forma que os 

objetivos específicos sejam quantificados em metas, e resultados esperados. 
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Metas e resultados esperados:

Apontar e quantificar metas e os resultados esperados dando condições 

de constatação de seu cumprimento, bem como o público alvo ou os 

beneficiários (diretos ou indiretos do projeto). 

a) Cronograma de execução metas - é o desdobramento do objeto do 

convênio em realizações físicas, de acordo com unidades de medida pre-

estabelecidas. Nesse campo deverá ser indicado o conjunto de elementos 

que compõem o objeto. 

b) Plano de Aplicação:

•	 Registrar o valor em unidades monetárias, para cada item de despesa 

•	 Registrar o valor a ser transferido pelo órgão/entidade estadual municipal 

ou federal. 

Depois da aprovação e publicação do Orçamento Geral da União (OGU), 

que sucede no mês de dezembro do ano antecedente ao do orçamento, se 

apanha quais emendas foram designadas para as modalidades de aplicação. 

Tanto municipal como estadual, as emendas podem também ser passíveis 

de captação já que os seus autores podem solicitar a alteração ao órgão 

concedente. 

Documentação a ser apresentada:

Os documentos relacionados a seguir poderão ser encaminhados em forma 

de cópias legíveis, autenticadas em cartório, após verificação da sua validade: 

•	 Ata de nomeação do responsável pelo órgão proponente 

•	 Termo de posse do responsável pelo órgão proponente

•	 Cédula de identidade e CPF do responsável pelo órgão 

•	 Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

•	 Certidão quanto à dívida ativa, emitida pela Procuradoria-Geral da Fa-

zenda Nacional (PGFN). Pode ser obtida no site www.pgfn.fazenda.
gov.br 

O Portal SigaBrasil  
(www.sigabrasil.gov.br) é o 

sistema de informações sobre 
as leis orçamentárias federais 

que reúne várias bases de dados 
e as coloca à disposição da 

sociedade. É possível pesquisar 
e conseguir relatórios sobre as 

emendas. No local de acesso 
livre ao sistema é possível 
selecionar o orçamento do 

ano pretendido, o estado da 
federação.
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•	 Certidão negativa de débitos de Tributos e Contribuições Federais emiti-

da pela Secretaria da Receita Federal (SRF). Pode ser obtida no site www.
receita.fazenda.gov.br 

•	 Certidão negativa de débitos do INSS. Pode ser obtida no site http://
www.dataprev.gov.br:8080/arr/cnd.html 

•	 Certidão de regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS). Pode ser obtida no site www.caixa.gov.br

•	 Balanço contábil do exercício anterior; 

•	 Comprovante de abertura de conta corrente específica para a execução 

do projeto. 

Para se utilizar das emendas parlamentares via poder público para financiar 

os projetos e serviços através de parcerias, é necessário conhecê-las para que 

você entenda corretamente como deve proceder. Assim sendo, uma boa 

dica é você procurar aprender com as experiências de pessoas que já atuam 

na captação de recursos.

Resumo
Neste capítulo, você aprendeu a forma de trabalhar com as emendas 

parlamentares mediante transferência financeira e a relação do Estado com 

as entidades sociais e as emendas municipais, estaduais e federal.

Atividade de Aprendizagem
1. Defina a qualificação de OSCIP.
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Aula 29 – Projetos autossustentáveis

Nesta aula iremos descobrir formas diferenciadas de levantar 

fundo através de programas autossustentáveis para entidades 

sociais.

Uma das formas mais eficazes das organizações sociais manterem 

seus serviços e programas é pensar um projeto que possibilite se 

tornarem autossustentáveis. 

Na diversidade de formas e condições de captar recursos, deste a 

iniciativa privada até parceria governamental que deverão fazer 

parte de um plano deve haver uma proposta autossustentável. 

Desta forma, a organização terá que manter condições de uma 

renda fixa, que viabilize um fluxo de caixa permanente. Tendo em 

vista que as entidades sociais contam ainda com as isenções e 

imunidades legais, o que vem a fortalecer mais ainda sua condição 

na manutenção de seus programas e s 0erviços com qualidade sem 

a demasiada e constante preocupação com a escassez de recursos 

para o custeio de seus projetos sociais.

29.1 Programas estaduais e federais

Figura 29.1: Panificação
Fonte: Flagstaffotos / @Creative Commons



Existem programas estaduais que financiam equipamentos, como por 

exemplo, de panificação e confeitaria para organizações sem fins lucrativos 

e, juntamente com os equipamentos, é também oferecido o curso 

profissionalizante para manejo com as máquinas e para a produção de pães 

e outros doces confeiteiros.

Algumas organizações sociais que atuam nesse serviço, tem tido como 

clientes, os hospitais, restaurantes, empresas que fornecem lanches aos seus 

funcionários, etc., e que contratam os serviços da entidade, sendo este um 

importante diferencial para a organização social prestadora dos serviços, 

pois o cliente se sente bastante confortável em associar a contratação dos 

serviços a uma causa social. 

Cabe ressaltar que é um serviço dentro das normais legais e que a entidade 

pode sim vender a mercadoria, o contador da entidade saberá dar o 

encaminhamento legal junto a Secretaria de Estado da Fazenda, onde entre 

outros será fornecido o bloco de notas e dará outras providências legais. 

Outra vantagem desse programa é a condição de oferecer ao público 

assistido o curso profissionalizante de padeiro, confeiteiro e pizzaiolo. 

29.2 Como conseguir parceria
Para conseguir parcerias, deve-se enviar ofício à superintendência da Receita 

Federal do seu município, solicitando a doação de mercadorias apreendidas 

pela Receita Federal, que deverá ser entregue em mãos, anexando os 

documentos que seguem abaixo:

•	 Cópia da Certidão de Utilidade Pública Federal

•	 Breve histórico institucional, quantos beneficiários atendidos e qual é o 

público-alvo, apresentando o seu projeto principal

•	 Cópia do CNPJ

•	 Ata de eleição da última diretoria

•	 Cópia do Estatuto e a ata da última eleição

•	 Anexar folder institucional ou até um CD institucional
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A doação se dá próximo a cada seis meses. A prestação de contas acontece 

apenas através de um relatório resumido. A entidade poderá manter um 

bazar permanente das mercadorias da receita. 

Para a entidade se organizar melhor uma agenda para as vendas deverá ser 

feita como: dias das mães, páscoa, dia dos pais, dia das crianças e natal. 

Essas datas deverão ser previamente agendadas para que você tenha a 

possibilidade de maior sucesso nas vendas.

29.2.1 Prestação de Contas
O que a Superintendência da Receita Federal normalmente quer saber é se 

as mercadorias estão sendo vendidas. Essa prestação é um pequeno relatório 

contando onde o bazar acontece, fotos dos dias de venda, etc. 

A forma de divulgação do bazar pode ser realizada por meio de cartazes, 

faixas, folders, etc. A entidade, assim que prestar conta do bazar à Receita 

Federal, já poderá fazer um novo pedido, seguindo os mesmos trâmites e 

isso normalmente acontece a cada seis meses.

29.2.2 Exemplos de programas sustentáveis 
Bazar de usados

O bazar de usados necessita de um fluxo bastante organizado, sua logística 

deverá obedecer a uma importante rotina, desde o contato com os doadores 

de usados à busca desse material, pois normalmente quem quer se desfazer 

de algo dentro de sua casa, de seu escritório, ou garagem quer fazê-lo 

rapidamente. Para esses casos, ao receber a ligação para a doação, esta 

deverá acontecer sempre com precisão de horário (agenda). 

Nesse caso a organização atende dois importantes públicos, os doadores e 

seus compradores. Como chegar até os seus doadores? Através de folhetos 

chamando o público que quer se desfazer de móveis, utensílios, etc. Dados 

importantes como telefones, endereço e o site da sua entidade deverá 

constar neste folheto, informando que a entidade vai até o doador fazer 

retirada, isto é, um diferencial que atrai o doador de usado.

Para divulgação, faça distribuição do folheto em lojas de comércio em geral 

escritórios, consultórios médicos. Lembre-se: a propaganda é a alma do 

negócio.
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A organização deverá contar com um veículo que seja próprio para o 

transporte de móveis entre outros; deverá ter um voluntário para receber as 

ligações e agendar o transporte de material e um local onde possa acomodar 

os materiais de usados, alguns voluntários para fazer reciclagem do material, 

dar preço às peças e manter o controle de estoque. 

Por fim, deve-se seguir a agenda do bazar de usados e verificar os voluntários 

escalados para o trabalho nos dias de realização do mesmo. Algumas 

entidades promovem o bazar duas até três dias da semana, dependendo do 

estoque.

Importante: Nem todos os doadores necessitam que a entidade faça o 

transporte, muitos levam até o local até por já conhecerem a entidade e por 

muitas vezes terem pressa na desocupação de um determinado bem, móvel, 

utensílio etc.

Nos Estados Unidos, é comum as pessoas utilizarem suas garagens para 

venderem seus objetos usados (eletrodomésticos, roupas, móveis, sapatos, 

etc). Os vizinhos ou mesmo pessoas que transitam na localidade, fazem bons 

negócios nesses bazares de usados.

Algumas entidades que já trabalham com o bazar de usados têm hoje uma 

renda fixa bastante importante. Outro benefício é a divulgação institucional, 

a relação com o comércio e com a comunidade.

Resumo 
Nesta aula você conheceu algumas formas diferenciadas de levantar fundo 

através de programas autossustentáveis para entidades sociais e pôde 

também conhecer um pouco como acontece um deles e como prestar contas 

das vendas realizadas.

Atividades de aprendizagem
1. Procure em sua cidade algum bazar beneficente e observe como os mes-

mos são realizados, inclusive como são expostos os produtos e serviços.
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Aula 30 – Criação e concessão de selo social

Neste capítulo descobriremos que a concessão de selo social 

para empresas da iniciativa privada, irá aproximar a entidade so-

cial da empresa futura doadora. Também iremos aprender todos 

os processos legais para a criação e concessão do selo social.

Uma empresa ser responsável pelo que cria, pelo que produz ou 

porque deseja fazer parte de uma causa social é uma postura 

empresarial cada vez mais exigida pelo consumidor. Essa disposição 

decorre da maior conscientização da população pela procura 

por produtos e aprendizados que promovam a melhoria para a 

qualidade de vida e que valorize questões ligadas à cidadania e ao 

meio ambiente.

Figura 29.1: Selo social
Fonte: Divulgação / SECOM

30.1 Por que aderir a responsabilidade 
social
A responsabilidade social das empresas incide na sua determinação de 

participar mais inteiramente nas ações comunitárias na região em que 

está presente. Essas empresas devem atentar para possíveis detrimentos 

socioambientais em consequência da atividade que desempenha. 

A responsabilidade social é sempre do indivíduo e não da empresa jurídica, 

pois por muito tempo as pessoas transferiam as suas responsabilidades às 

empresas e ao governo, ao invés de admitirem para si. 



Já se sabe que a empresa não se limita unicamente ao seu capital e que sem 

os recursos naturais e mão de obra qualificada, ela não suscita riquezas, não 

atende às obrigações humanas, não acomoda o progresso e não melhora a 

qualidade de vida de seus funcionários e da comunidade em seu entorno.

 O que se pretende é que os consumidores passem a apreciar comportamentos 

nesse sentido e a escolherem os serviços e produtos de empresas reconhecidas 

como socialmente responsáveis, que são aquelas que buscam o diferencial 

não somente junto à comunidade ou mesmo nas escolhas dos produtos que 

não agridam o meio ambiente, mas que também investem em melhores 

condições de trabalho de seus colaboradores, inserem a política de cargos e 

salários, e melhores condições de vida para as suas famílias.

 Como surgimento de novas demandas, empresas que incorporaram a 

responsabilidade social aos negócios, já se colocam entre alguns diferenciais, 

incluindo um clima organizacional bastante satisfatório e consequentemente 

uma maior produtividade.

30.2 Balanço social
O balanço social é um relatório demonstrativo que é divulgado anualmente 

pela empresa reunindo várias informações sobre os projetos, melhoramentos 

e ações sociais dirigidas aos colaboradores, investidores, acionistas e à 

comunidade. É também uma importante ferramenta estratégica para avaliar 

melhor o exercício da responsabilidade social corporativa. 

No balanço social, a empresa demonstra o que desenvolve através de 

ações diferenciadas aos seus colaboradores, dependentes e comunidade, 

promovendo transparência às atividades que desejam melhorar. A sua 

função é tornar pública a responsabilidade social empresarial, elevando os 

vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. 

O balanço social é um instrumento que, quando criada por múltiplos 

profissionais, tem a capacidade de explicitar e medir a preocupação da 

empresa com as pessoas e a vida no planeta. 

30.2.1 Importância do balanço social
O balanço social é importante por ser ferramenta para a organização 

gerir, ajustar e expressar o exercício da responsabilidade social em seus 

empreendimentos. Também porque é instrumento de estimativa. 
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Os analistas de mercado, clientes e órgãos de financiamento já compreendem 

o balanço social na lista dos documentos imprescindíveis para se conhecer e 

avaliar melhor os riscos e os valores de uma empresa. Outro fator é por ser 

inovador e transformador. 

Realizar e publicar balanço social anualmente representa mudar a antiga visão. 

Visa à satisfação e o bem-estar dos colaboradores, clientes e fornecedores 

para uma visão moderna em que as finalidades da empresa incorporem as 

práticas de responsabilidade social e ambiental. 

30.2.2 Certificação
 A certificação é a declaração formal de “ser verdade”, emitida por quem 

tem credibilidade, autoridade legal e fé pública. Ela deve ser formal, seguir as 

normas e ser corporificada em um documento. A certificação deve declarar 

ou dar a entender, explicitamente, que algo determinado, status ou evento 

é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém, ou alguma instituição, 

que tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. 

Essa credibilidade pode ser instituida por lei ou decorrente de aceitação 

social.

Em suma, certificado é o documento que corporifica a certificação.

30.3 Norma ISO 26000 – Referência em  
responsabilidade social 
A norma ISO 26000 ainda está em processo de entendimento para ser 

a grande referência sobre responsabilidade social em todo o mundo. 

Tornou-se o primeiro documento sobre o contexto que apresenta um 

conteúdo amplo e foi arquitetado com base em conformidade entre 

representantes do mundo inteiro e de diversos seguimentos. Porém, seu 

grande diferencial é que não será mais uma certificação.

Reafirmando o caráter eficaz e transformador da responsabilidade 

social, a ISO 26000 foi criada com um formato aberto e provocador, 

porque sugere uma adesão a partir de uma consciência de impacto 

social. A norma não será certificável, apenas trará orientações para 

todas as organizações (não só empresas) sobre como devem assumir 

responsabilidade sobre os impactos de suas atividades e sobre seus 

relacionamentos na sociedade. 

Para saber mais sobre a ISSO 
9000 e ISSO 26000, acesse o 
site: gestao-de-qualidade.info/
mos/view/ISO_9000/index.html 
O site oficial está em inglês, 
mas é bom visitá-lo a título 
de curiosidade http://www.
iso.org/iso/home/standards/
management-standards/
iso_9000.htm)
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30.3.1 História do selo social no Brasil
A concessão do selo social é cedida para organizações da iniciativa privada 

que se comprometem com os critérios estabelecidos pela organização social 

concedente. Após a efetivação da credencial, a empresa decorre, ou poderá 

decorrer de uma contribuição mensal para a manutenção dos projetos sociais 

desenvolvidos pela organização. Os valores serão estabelecidos conforme o 

porte da empresa. 

Em 1998, o sociólogo Herbert de Souza (o Betinho), através do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), fez o primeiro lançamento 

do Selo Social. Ele desenvolveu a campanha do Balanço Social para 

chamar a atenção de empresários e da sociedade, utilizando uma planilha 

como “modelo”. Os selos eram fornecidos apenas para as empresas que 

publicassem seu balanço social dentro do modelo proposto pelo IBASE. Por 

meio deste selo, a empresa passa a divulgar seus investimentos na área social, 

demonstrando sua disposição em ser uma empresa-cidadã comprometida 

com as práticas de responsabilidade social.

30.3.2 A criação e concessão do selo social
As organizações não governamentais concedem o selo social às empresas 

que têm uma função importante no desenvolvimento social para a melhoria 

de vida de pessoas, fazendo esses investimentos através do selo social.

A empresa que desejar aderir ao reconhecimento em suas ações 

em responsabilidade social, deverá se cadastrar através dos meios já 

preestabelecidos pela entidade social, normalmente através do site da 

ONG, e-mails, ou outras formas de contato entre essas com as entidades 

detentoras do selo social

A concessão de uso da imagem do selo social será dada a empresa que 

admitir os compromissos preestabelecidos. Após o credenciamento, esta 

poderá passar a fazer a contribuição mensal para a manutenção dos projetos 

sociais da organização. Os valores dessa contribuição são estabelecidos de 

acordo com o porte da empresa

As empresas assumirão os compromissos de afixar, em local visível para 

seus colaboradores, fornecedores, acionista e clientes, o conjunto de 

acordos e compromissos assumidos com o programa social. Na renovação 

do credenciamento, a entidade social deverá escolher uma amostragem de 

empresas para realizar a visita técnica, com a finalidade de verificar as ações 
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desenvolvidas em relação aos compromissos assumidos. Além disso, deve-se 

entender que o selo tem uma capacidade de autorregulamentação.

Ao projetarem em seus materiais e produtos, a empresa se desvenda ao juízo 

da opinião pública e de certa forma “força” em adotar um procedimento 

combinante com o compromisso assumido, sob pena de sofrer grandes 

danos na imagem corporativa.

Assim, se os empresários de todos os segmentos se conscientizarem da 

importância que é a responsabilidade social tanto para impactos ambientais 

quanto para a melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários e 

colaboradores, certamente todos ganham. 

Resumo 
Nesta aula aprendemos como criar um selo social, e que é possível levantar 

recursos através deste selo. Aprendemos ainda um pouco sobre sua história, 

e que a responsabilidade deve ser de todos.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os principais procedimentos para que a entidade conceda o selo 

social às empresas.

2. Defina responsabilidade social
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Fonte: Adaptado do site: http://www.projetoguri.com.br/Site3/acontece-no-guri/noticias/389-projeto-guri-participa-da-

-ong-brasil-2012

Figura 29.1: Panificação
Fonte: Flagstaffotos / @Creative Commons

Figura 30.1: Selo social
Fonte: Divulgação / SECOM
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Atividades autoinstrutivas

1. Organizações do Terceiro Setor se definem como:

a) Entidades com fins religiosos, visando o crescimento de seus fiéis e que 

atuam acanhadamente na área social.

b) Entidades privadas que prestam serviços a comunidade visando tão so-

mente o lucro.

c) Entidades privadas que prestam serviços de natureza pública, sem fins 

econômicos.

d) Entidades públicas governamentais, que atua na área social e política.

e) Entidades de cunho político partidário com fins eleitoreiros.

2. A principal meta das instituições do terceiro setor é:

a) Atrair mais voluntários.

b) A transformação do ser humano.

c) A  capacitação de sua equipe técnica.

d) A melhoria de vida dos seus funcionários.

e) A qualidade e conhecimento dos seus administradores.

3. Os três pontos essenciais para se criar uma ONG são:

a) Investidores, capital inicial, sócios.

b) Associados, voluntários e usuários.

c) Lucro, parcerias e contrato societário.

d) Participação política e da sociedade em geral.

e) Mobilização, assembleia geral, estatuto social.



4. Os cinco principais desafios de um gestor de uma entidade social 
são:

a) Administrar a falta de recursos, trabalho voluntário sem compromisso, 

falta de uma ideia clara da missão, ausência de planejamento.

b) Administrar conflitos entre a equipe, construir uma sede com poucos 

recursos, ideia clara dos prazos, planejamento a curto prazo.

c) Trabalhar com pouca remuneração pessoal, dividir os lucros entre os só-

cios, remunerar os voluntários, conhecer a missão, planejamento a mé-

dio prazo.

d) Excesso de colaboradores, excesso de contribuintes, excesso de recursos, 

muita demanda, prestação de contas atualizadas.

e) Todas as opções estão corretas.

5. O plano de ação para a elaboração de um planejamento estratégi-
co contempla necessariamente:

a) O que se quer alcançar, de que maneira irá fazer, quando fazer e para 

quem fazer.

b) A mudança dos envolvidos, a captação de recursos, a inauguração.

c) O número de pessoal, de colaboradores e de atendidos.

d) O custo das ações, os prazos, os atores.

e) Nenhuma das alternativas.

6. Algumas definições de missão de uma entidade são:

I - É o seu alvo, o motivo, a razão de ser da entidade.

II - É quem legitima e explica social e economicamente a experiência de uma 

organização e para qual devem se nortear todos  os esforços;

III - A missão deve ser pensada e definida pela direção da organização, com 

a participação dos funcionários. 

IV - É apenas um dos rumos a serem tomados pelos usuários que se benefi-

ciam da entidade.

V - Todas as alternativas estão corretas.
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a) V

b) I, II

c) I, II, III

d) I, III, IV

e) II, III, IV

7. Complete a lacuna com as palavras que completam a frase:

 As ______________ são _______________escolhidos que indicam como 

a organização pretende concretizar seus objetivos e, consequentemente 

sua missão. 

a) argumentações, objetivos

b) regulamentações, passos

c) orientações, caminhos

d) estratégia, caminhos

e) oficinas, espaços

8. Assinale a alternativa que corresponde a alguns dos benefícios de 
um planejamento.

I - Promove uma consciência coletiva

II - Impede a captação de voluntários

III - Agiliza decisões e melhora a comunicação

IV - Melhora a comunicação e reduz o atendimento

V - Aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões

a) I, IV

b) II, III

c) I, III, V

d) III, IV, V

e) I, III, IV, V
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9. Gerenciar é:

a) É ação de exercer poder, domínio e autoridade sobre os seus subordina-

dos, reconhecendo que sem poder não há respeito.

b) É ser o detentor do conhecimento, dominar todas as atividades dos seus 

subordinados, para que todos percebam que você é chefe porque sabe 

tudo dos processo.

c) É ser autoritário e soberano na gestão, sem ouvir opiniões, porém reco-

nhecendo que sem seus colaboradores importantes para a realização do 

trabalho.

d) É reconhecer que você precisa dos seus colaboradores, porém precisa 

exercer poder para que você tenha o respeito de todos, afinal de contas 

você é o chefe.

e) ação de estabelecer ou interpretar objetivos e de alocar recursos para 

atingir uma finalidade previamente determinada. 

10. Podemos dizer que a captação de recursos é em primeiro lugar, um 
trabalho de:

a) conquistar políticos

b) conquistar amizades

c) conquistar banqueiros

d) conquistar empresários

e) conquistar líderes religiosos

11. Em alguns casos uma proposta para captação de recursos é repro-
vada. 

 Na lista abaixo marque as alternativas que correspondem a alguns 
motivos dessa REPROVAÇÃO.

I - Fazer um resumo sobre o problema, um diagnóstico situacional e como 

fará para solucioná-lo

II - Apresentar um orçamento bastante elevado quando confrontado com  

despesas operacionais gerais da organização
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III - Não  ficar claro a sua competência de levar adiante o seu projeto bem 

como de sua equipe;

IV - É uma entidade de renome com bons antecedentes e diz na proposta  o 

que quer e como a proposta se encaixa nas preferências do doador. 

V - As organizações  não estão em sintonia com os objetivos institucionais 

da organização doadora

a) I, V

b) I, IV, V

c) II, III, V

d) I, III, IV, V

e) II, III, IV, V

12. O edital para financiamento de projetos sociais estabelece quem 
pode pleitear os recursos, os critérios de seleção, valores e prazos, 
além da documentação comprobatória. 

 Quem pretende se inscrever  em um edital como esse, deverá estar 
atendo a:

a) algumas solicitações, visto que na maioria das vezes nem todas são ne-

cessárias

b) todas as solicitações e exigências, porém, deve trabalhar de forma ante-

cipada.

c) todas as solicitações que forem pedidas na hora da entrega do projeto.

d) todas as exigências, porém não deve se preocupar de forma antecipada, 

pois só saberá as exigência posteriormente.

e) prováveis mudanças, pois constantemente muda-se os processos

13. Contrapartida é:

a) Não aprovação de um projeto.

b) O recurso a ser liberado pelo investidor.

c) O não pagamento de despesas com diárias.
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d) O aporte financeiro dado pela ONG, de no mínimo 10 % do orçamento 

do projeto.

e) Todas as respostas estão corretas.

14. Para montar uma central de mantenedores é necessário:

a) um rádio comunicador

b) um veículo equipado com GPS

c) contrato com o SPC, para investidores inadimplentes.

d) uma central telefônica, uma impressora e um computador.

e) um escritório, para carteira de cobrança com emissão de boleto

15. Cartas de boas vindas, boletim informativo, relatório de ativida-
des, envio do balanço financeiro e parabenizar o mantenedor na 
data de seu aniversário, fazem parte da rotina de:

a) Trabalho

b) Fidelização

c) Fiscalização

d) Investimento

e) Todas as alternativas estão erradas.

16. A ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos promove:

a) excursões e viagens de turismo beneficente.

b) atividades culturais e de lazer para os associados

c) caminhadas ecológicas com responsabilidade social

d) intercâmbio técnico, a troca de experiências e o desenvolvimento  da 

profissão.

e) cursos profissionalizantes em várias áreas de atividades.
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17. O papel do Captador de Recursos, é comparado a  um _________
que ____________todas as áreas de uma ___________.

a) Cérebro, pensa, empresa

b) coração, alimenta, instituição

c) órgão, orienta, sociedade

d) braço, sustenta, organização

e) movimento, ativa, comunidade

18. O captador de recursos deverá conhecer as diferentes técnicas de 
gerenciamento e de captação de recursos existentes, que são:

a) elaboração de projetos, redação e técnicas de mala direta, condução de 

campanhas de captação anuais e de capital, organização de eventos.

b) elaboração de planilhas de compras e contas a pagar, organização de 

eventos.

c) noções de recursos humanos e segurança do trabalho, redação e técnicas 

de mala direta.

d) técnicas de relaxamento e yoga coletiva, elaboração de planilhas de 

compras.

e) dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento e mala direta.

19. Um projeto social é:

a) uma reunião de todos os funcionário, colaboradores e usuários do sistema

b) um relatório dos familiares dos beneficiários do programa sobre seu pro-

gresso

c) um plano a ser realizado para o benefício de uma sociedade, comunidade.

d) uma análise de todas as despesas realizadas dentro da comunidade.

e) todas as alternativas estão corretas
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20. Antes da elaboração do projeto social é preciso saber sobre:

a) leis, editais e resoluções

b) análise situacional da entidade

c) valores que a entidade gasta com impostos

d) opções políticas partidárias dos doadores

e) religião de cada membro da diretoria

21. Para a elaboração de um projeto social, devemos organizar um 
roteiro que conste impreterivelmente:

a) título, sumário executivo, justificativa, objetivos, metas, metodologia

b) enunciado, sumário, redação, métodos e metodologia

c) Somente a metodologia que será aplicada no projeto 

d) título, redação, justificativa, metodologia.

e) Justificativa, redação, sumário e título.

22. Para elaboração de um projeto, faz-se necessário o item “Público 
Alvo” cujas características devem contemplar:

a) sexo, idade, escolaridade, condições  socioeconômica

b) sexo, idade, religião, partido político

c) sexo, raça, profissão, hoby

d) religião, hoby, preferência sexual, raça

e) raça, endereço, nacionalidade, escolaridade

23. A metodologia de um projeto propõem um padrão teórico,  que 
irá explicitar: 

a) o custo final do projeto, os atores, o tempo de realização, os compromis-

sos assumidos e a efetiva participação de cada um.

b) as rotinas e as estratégias planejadas, as responsabilidades e compromissos 

assumidos,  quem serão  os envolvidos a participação e responsabilidade 

de cada um. 

e-Tec Brasil 178 Captação de Recursos



c) o local, o cadastro nacional de pessoa jurídica, o custo de impostos a pa-

gar, o número de funcionários envolvidos e responsabilidade de cada um.

d) os dias úteis trabalhados, as horas de folgas, a especialidade de cada 

funcionário.

e) o desenvolvimento cultural de cada participante e o comprometimento 

de cada um.

24. Entre as diversas formas de ___________ __ _________para en-
tidades _____fins lucrativos, encontram-se os _____________de 
ordem ____________ (imunidades e isenções), as subvenções, os 
___________e parcerias e as doações dedutíveis de impostos.

a) assistencialismo de emergência, sem, promotores, jurídica, recursos

b) doações de alimentos, sem, empresários, beneficente, investimentos

c) captação de recursos, sem, benefícios, tributária, convênios

d) captação de voluntários, com, entraves, política, acordos

e) captação de recursos, com, políticas, acordos, entraves.

25. A Constituição Federal de 1988 torna imune de impostos as insti-
tuições de:

a) saúde, fins religiosos, e de ensino médio.

b) educação e  saúde e de assistência social.  

c) educação, serviços diversos, e comunicação

d) jornalismo, televisão, radiodifusão e informática

e) indústria, comércio, bancárias e assistência social

26. A sigla OSCIP significa:

a) Organizações Sociais de Civilidade do Indivíduo e de Pessoal

b) Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público 

c) Organização Social e Cívil da Colaboração Inicial Política.

d) Organizações Sociais Corporativas de Iniciativa Política

e) Obras Sociais de Colaboração com a Iniciativa Privada
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27. Incentivo Fiscal para propostas desportivas visa a fomentar as 
atividades de caráter desportivo. O art. 2º da Lei 11.438-2006 
define sua aplicação ao estabelecer que “poderão receber os 
___________ oriundos dos incentivos previstos nesta Lei, os pro-
jetos _____________destinados a promover a _____________ social 
por meio do _______________.

a) doadores, aprovados, saúde, internamento

b) técnicos, ambientais, reciclagem, governo. 

c) recursos, desportivos, inclusão, esporte.

d) atletas, culturais, exclusão, trabalho.

e) times, sociais, igualdade, futebol

28. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é um recurso especial 
que promove:

a) garantia dos direitos do idoso;

b) o incentivo ao esporte e ao lazer

c) a inserção do mercado de trabalho 

d) à viabilização do estatuto da criança e do adolescente, 

e) a criação do estatuto da crianças e do adolescente

29. FMDCA  significa:

a) Federação Mundial dos Direitos da Criança e do Adolescente

b) Federação Municipal da Consciência Afro-brasileira.

c) Fundo Municipal dos Direitos Civis e Ambientais.

d) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

e) Nenhuma das anteriores.

30. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um 
recurso especial que promove a:

a) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude.
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b) proteção de jovens, adultos e idosos em situação de risco social

c) proteção relacionada a Lei “Maria da Penha”

d) destinação à promoção dos direitos ambientais para lazer de crianças e 

jovens.

e) destinação de recursos para aquisição de tablets  para inclusão digital de 

idosos.

31. Na captação do incentivo fiscal através da doação direta é correto 

afirmar que, as empresas:

a) podem apoiar diretamente projetos sociais de entidades que satisfaçam 

as condições legais

b) não podem apoiar diretamente projetos sociais de entidades que satisfa-

çam  apenas as condições legais

c) podem apoiar diretamente projetos sociais e que necessariamente  satis-

façam algumas condições legais.

d) não podem apoiar em nenhum momento projetos sociais, porém podem 

se associar a empresas.

e) podem apoiar diretamente projetos sociais  e não precisam as condições 

legais

32. A resolução 70/2007, detalha as exigências para:

a) projetos e  liberação de recursos através do  fundo municipal para cap-

tação de recursos.

b) projetos e  liberação de recursos através do  fundo estadual  conforme a  

resolução nº 70/2007 que atendam a crianças  e adolescentes.

c) projetos e  liberação de Recursos através do  Fundo Municipal que aten-

dam a jovens e adultos.

d) projetos e  liberação de Recursos através do  Fundo Federal  que atendam 

jovens e idosos.

e) projetos e  liberação de Recursos através do  Fundo Estadual  que aten-

dam a crianças e  adultos.
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33. Quais as principais finalidades de um evento?

a) aporte de recursos  e pesquisas 

b) visibilidade Institucional e parcerias

c) aporte de recursos e melhoria dos serviços

d) recrutamento de voluntários e novos projetos

e) melhoria dos serviços e recrutamento de voluntários

34. A escolha da data e horário  de um evento beneficente deverá ser 
feita:

a) quando o local é disponibilizado uma semana antes para a organização 

do evento

b) após muita pesquisa, quer seja para as datas quer seja para a definição 

do local

c) após uma negociação bem detalhada e  rigorosa verificação o contrato

d) após a realização de pagamento do local e agendamento marcado

e) mediante um plano com recursos básicos e já captados

35. Alguns dos serviços que uma agência de publicidade poderá ofe-
recer no evento beneficente, são:

a) criação e arte dos cartões, nome do evento e arte para as camisetas e 

dos convites. 

b) criação e arte dos banners, criação e arte para as camisetas, criação e arte 

dos convites.

c) filmagem do evento, locação do local do evento, criação do nome do  

evento, 

d) criação e arte dos banners e arte para as camisetas e “logo” do evento

e) criação e arte dos banners, arte para os uniforme e dos flayers.
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36. Uma das mais importantes finalidades de uma campanha é:

a) Combater a descriminação racial.

b) Visibilidade Institucional.

c) Buscar parcerias.

d) Treinar pessoas.

e) Captar recursos.

37. Qual o ciclo de vida de uma campanha?

a) Crescimento maturidade, introdução saturação

b) Introdução, maturidade, crescimento, saturação 

c) Introdução, crescimento, maturidade, saturação

d) Maturidade, introdução, crescimento, saturação

e) Introdução crescimento, saturação, maturidade

38. Antes de divulgar uma campanha é preciso ter certeza de que a 

organização sabe o que está fazendo e deve:

a) possuir uma equipe preparada para o trabalho e ter realizado pesquisas 

antes de por a campanha nas  ruas.

b) fazer uma pesquisa de satisfação da campanha anterior e a análise para 

saber os resultados.

c) acompanhar rigorosamente se todos os folders foram confeccionados na 

quantidade certa.

d) fazer um cálculo para saber quanto irá arrecadar para saber quanto vai 

gastar.

e) nenhuma das alternativas estão corretas.

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 183



39. O marketing social é uma função:

a) organizacional e um conjunto de processos que envolvem a captação 

de recursos, a capacitação de pessoas, bem como, a administração de 

relacionamento.

b) organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação, bem como a administração do relacionamento.

c) uma função operacional e um conjunto de ferramentas que envolvem 

Recursos Humanos, fornecedores e a comunicação.

d) Uma Função organizacional e um conjunto de processos que envolvem  o 

Plano Estratégico, a capacitação de pessoas  bem como a administração 

de relacionamento.

e) organizacional e um conjunto de processos que envolvem a organização 

da gestão financeira. 

40. É correto dizer que o folder de apresentação é:

a) Uma ferramenta poderosa para a comunicação, mas necessita de layout 

(arte), impressão e acabamento profissional para produzir o retorno ade-

quado.

b) Uma ferramenta poderosa para a comunicação, que não necessita de 

layout (arte), impressão e acabamento,  somente um profissional para 

produzir o retorno adequado.

c) Ferramenta de pouca utilização para a comunicação, porém necessita 

de layout (arte), impressão e acabamento, profissional para produzir o 

retorno adequado.

d) Uma ideia de comunicação, que não necessita de layout (arte), somente 

de uma profissional para produzir o retorno adequado.

e) Uma ferramenta poderosa para a comunicação, que  necessita de layout 

(arte), impressão, sem necessariamente ter um profissional para produzir 

retorno.
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41. As Organizações Não Governamentais (ONGs), frequentemente, 
ocupam espaços deixados pela ineficiência do poder:

a) público

b) político

c) religioso

d) privado

e) social

42. As Emendas Parlamentares podem vir da esfera:

a) Municipal através do deputado estadual, na esfera estadual através do 

senado, na esfera federal através do deputado federal.

b) Municipal através do vereador do seu município;  esfera estadual através 

do deputado estadual;  esfera federal através do deputado federal ou 

senador da república.

c) Municipal através do prefeito; esfera estadual através do governador; 

esfera federal através do presidente da república.

d) Municipal através do ministério público, esfera estadual através do judi-

ciário, federal através do supremo tribunal federal.

e) Municipal através do ministério público, esfera estadual da aeronáutica, 

marinha, e do exército. 

 Existe um Portal na Internet muito importante para informações 
sobre Emendas Parlamentares, ali é possível pesquisar e conseguir 
relatórios. O nome desse Portal é:

a) www.vivabrasil.org.br

b) www.sigabrasil.gov.br

c) www.salvebrasil.gov.br

d) www.amebrasil.org.br

e) www.sosbrasil.gov.br
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43. Uma das formas mais eficazes das organizações sociais manterem 
seus serviços e programas, é pensar um projeto que as possibili-
tem  tornarem-se:

a) auto eficazes

b) auto instrutivas

c) auto estruturadas

d) auto sustentáveis

e) nenhuma das alternativas.

44. Uma entidade sem fins lucrativos, quando se torna auto susten-
tável, tem melhores condições de:

a) manter  uma renda fixa, que viabilize um fluxo de caixa permanente.

b) manter um quadro de funcionários voluntários.

c) manter gratuitamente 100% de suas vagas

d) fazer convênios com o poder público

e) ampliar o quadro de mantenedores

45. Existem  programas __________ e __________que __________ equi-
pamentos  de panificação e confeitaria, para _________________ 
sem  fins lucrativos, e juntamente com os equipamentos, é tam-
bém oferecido o curso ________________ para manejo com as ma-
quinas e  para a produção de pães e outros doces confeiteiros.

a) Estaduais e Federais, alugam, jovens, artesanato

b) Gratuitos, pagos, oferecem, entidades panificação

c) Municipais e Religiosos, doam, pessoas, orientador

d) Semanais, mensais, vendem, igrejas, profissionalizante

e) Estaduais, federais, financiam, organizações, profissionalizante
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46. Existem programas estaduais que financiam equipamentos, como 

por exemplo:

a) gastronomia e panificação

b) panificação e confeitaria

c) confeitaria e beleza

d) beleza e estética

e) nenhuma das alternativas

47. Algumas organizações sociais  que atuam  nos serviços com os 

equipamentos financiados pelos programas estaduais, têm como 

clientes:

a) hospitais, restaurantes, empresas que fornecem lanches aos seus funcio-

nários.

b) hotéis, salões de beleza, empresas fornecedoras de produtos de limpeza

c) salões de beleza, restaurantes, e empresas que fornecem alimentos

d) hospitais, lanchonetes, hotéis e restaurantes.

e) nenhuma das alternativas estão corretas.

48. O balanço social é um relatório demonstrativo que é:

a) divulgado anualmente pela empresa reunindo várias informações sobre 

os projetos

b) arquivado em lugar seguro por se tratar de um documento confidencial

c) divulgado semestralmente para toda a comunidade e quem mais de di-

reito

d) divulgado somente para o presidente da instituição

e) nenhuma das alternativas estão corretas
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49. A definição de certificação é:

a) a declaração formal de “ser verdade”, emitida por quem tenha credibili-

dade, autoridade legal, que tenha fé  pública.

b) uma carta informal, emitida por pessoa física que tenha didadania bra-

sileira.

c) uma procuração emitida por uma autoridade eclesiastica.

d) um Contrato formal  de “ser verdade”, emitida por quem tenha credibi-

lidade e  fé pública.

e) Nenhuma das alternativas.

50. A concessão do selo social é cedida para

a) Organizações da iniciativa privada que se comprometam  com os critérios 

estabelecidos pela Organização Social concedente;

b) Organizações não governamentais que se se comprometam com os cri-

térios estabelecidos pela empresa  concedente;

c) Organizações da iniciativa privada que se comprometam  com os critérios 

estabelecidos pela Organização Social solicitante.

d) Organizações da iniciativa privada  que  se comprometam com critérios 

estabelecidos pelo governo Federal;

e) Nenhuma das alternativas
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