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CENÁRIO LEGAL

• Lei 13019/2014;
•Resolução Confea 1075/2016;
•Tribunal de contas.



CENÁRIO LEGAL
• Princípios da isonomia, da 

impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade da probidade 
administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório...

• Supremo Tribunal Federal decidiu, está 
decidido.



CENÁRIO ATUAL
• Cnpj;

• Estatuto;

• Alvará;

• Sede própria;

• Funcionários;



CENÁRIO ATUAL
Conselho Fiscal:

• Atuante;

• Responsável;

• Técnico;



PROFISSIONALIZAÇÃO
“Normas de organização interna”

• Procedimentos internos;

• Definições prévias;

• Contratações analisadas;



CHAMAMENTO PÚBLICO
A) Sejam sediadas no Estado do Rio Grande do Sul;
b) Sejam constituídas sob a forma jurídica de Entidade de Classe;
c) Tenham registro junto ao Cadastro Nacional das Pessoas 
Jurídicas;
d) Estejam regulamente registradas no Crea-RS;
e) Não distribuam, entre seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, colaboradores ou doadores, eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades;
f) Não possuam débitos com as Fazendas federal, estadual e 
municipal;
g) Não estejam impedidas de celebrar parcerias com a 
Administração Pública Federal (Art. 39 da Lei nº 13.019/14).



PRESTAÇÃO DE CONTAS
• Procedimento em que se 

analisa e se avalia a 
execução da parceria, pelo 
qual seja possível verificar o 
cumprimento do objeto da 
parceria.



PRESTAÇÃO DE CONTAS
• Até 180 dias após;

• Extratos bancários perfeitos;

• Contratações embasadas;

• Protocolo;

• Conselho fiscal responsável;



GESTÃO CONTÁBIL

Contabilidade é a ciência que tem 
por objetivo o estudo das variações 
quantitativas e qualitativas ocorridas 
no patrimônio (conjunto de bens, 
direitos e obrigações) das entidades 
(qualquer pessoa física ou jurídica 
que possui um patrimônio).



GESTÃO CONTÁBIL



GESTÃO CONTÁBIL

Contabilidade é a arte de 
resolver os problemas 
que tu já tem e nem 

sabe.



GESTÃO CONTÁBIL

Organização interna

=

Verba externa



PERDER TEMPO É BOM

• Tesoureiro com capacidade 
financeira e administrativa;

•Atividades verificadas;
• Velocidade custa caro;
• Reuniões chatas.



3 HÁBITOS DE UM ENTIDADE 
IMPORTANTE

1. Melhorar a minha casa;

2. Praticar tempo 
administrativo;

3. Fazer um mundo melhor;



QUEM PERDE TEMPO 
PLANEJANDO, 

GANHA TEMPO 
VIVENDO!!!



Construa, o mundo já está
cheio de síndicos.



Instagram/gcaletti

Youtube/GustavoCaletti


