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Alternativas para o
Desenvolvimento Social
As informações que se seguem constituem.
esquematicamente. pontos relevantes
das exposições feitas durante a primeira
fase do Fórum "Alternativas para
o Desenvolvimento Social, realizada
no Plenário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, no dia 18 de maio
de 2001, com a participação de mais
de 1.400 pessoas, entre autoridades,
representantes do setor empresarial,
de instituições públicas e da sociedade civil.

Elas visam facilitar o trabalho de pessoas
e entidades que se dedicam a atividades
sociais, no que se refere a: fontes e formas
de captação de recursos; deduções
legais para contribuições destinadas
a programas culturais e de promoção
dos direitos da criança e do adolescente:
e elaboração de projetos na área social.

Deputado Eduardo Brandão
Coordenador dos debates
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Desenvolvimento social:
uma tarefa de todos

A participação do poder público na
implementação de políticas sociais tem sido
reduzida, ficando às vezes quase restrita às
políticas ernergenciais e compensatórias. Mesmo
assim, por sua condição de gestor de recursos
e programas públicos. o Estado é um parceiro
que sempre deve ser considerado numa
estratégia de implementação de projetos sociais.

O setor privado, por sua vez, é outra fonte
considerável de recursos, por sua disposição de
contribuir para o desenvolvimento social
É importante. nos projetos em que for solicitada
sua parceria, que se mostre que as ações
programadas irão beneficiar não apenas
a comunidade, como também a empresa
envolvida.

A sociedade civil, embora sofrendo as
conseqüéncias de equivocadas políticas
económicas e sociais que têm sido adotadas no
pais, com reflexos diretos na redução de seu
poder aquisitivo, tem se mostrado cada vez mais
participativa nas ações e projetos de natureza
social. O voluntariado é um exemplo dessa
vontade de colaborar por parte dos cidadãos.



bom projeto
• A estrutura ideal para viabilização de

um projeto que se pretende
integrativo. criterioso e abrangente,
não importando o seu tamanho,
é aquela que envolve os três setores:
o Estado, a iniciativa privada
e a sociedade civil

• Um bom projeto é aquele que
trabalha numa perspectiva de redes:
de pessoas, de objetivos, de
organizações. Em linhas gerais, ele
deve conter ações integrativas de
intervenção social, participação
conjunta, articulação de órgãos
e composição de fontes de recursos

• Um bom projeto deve ter metas
claras, público-alvo definido, estudo
de viabilidade econômica, técnica
e financeira, cronograma detalhado
e avaliação do impacto social
(aferição dos resultados). Thais Linhares Juvenal.

GERENTE DO DEPARTAMENTO
DE OPERAÇÕES SOCIAIS DO SNDES
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Como elaborarum projeto
1Jrn projeto não é apenas urna idéia no
papel. Ele tem que apresentar regras de
execução e sustentabilidade.

• O projeto deve conter uma boa
justificação, indicando que houve
pesquisa. apresentando dados e
levantamentos sobre as pessoas
envolvidas.

• Deve-se indicar claramente o público-alvo
ou o foco de ação: se é a criança,
o educação, a saúde, a ecologia, etc.

-p---51 M
Os objetivos devem ser bem definidos.
indicando-se as metas que se deseja
alcançar.

O projeto deve conter um cronograma
de execução, com todas as etapas a
serem cumpridas, quando ele começa
a ser implantado, quais os atores
envolvidos, as possibilidades
de solução para os prcbmas
apresentados e quando ele termina.

No orçamento devem constar: o quanto
é necessário para se alcançar o objetivo
proposto e as fontes de financiamento
a serem consultadas.

E necessário fazer um
acompanhamento constante
do projeto, avaliando-se todas

1
	as suas etapas e passando informações

aos parceiros. Deve ser considerada
 a possibilidade de novas adesões,
objetivando a melhoria do projeto.

-;:
fadsraLo

Wilham Nacked,
DET0R EXECUTIVO

00 N.STITUTO BRASIL LEr .1'
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• Iodo projeto tem que ter mecanismos
de controle social. Empresas e instituições
têm critérios de acompanhamento
e estabelecem regras para o investimento
do dinheiro e para a realização da parceria

• E preciso avaliar o impacto social que se
espera atingir com o projeto e traçar
estratégias para se chegar aos
resultados almejados

• A elaboração de um projeto social não é
difícil. Se sua instituição tem todas as
informações necessárias, mas sente
dificuldades em estruturálo, busque apoio
técnico na Prefeitura Municipal ou em
')Litros orgãos oficiais (:je seu município

Estrutura básicaque um projetodeve conter
• Identificação da entidade executora.

de sua localização e seu perfil.
• Organização lógica. indicando seu

principio, meio e fim
• Definição do foco da ação

planejada e justificação da mesma.
• Cronograma de execução.
• Composição de custos

e fontes de recursos.
• Acompanhamento e controle.
• Avaliação do impacto social.

Domingos Gomes
de Azevedo,
SUPEINTEDETE EXECTI'fl
DA ÂÇÂC COMUNARIA
DC ESTADC. DC) ESPIRJTO SANT2



Mobilização
da sociedade civil
• Um projeto social pode envolver toda
a sociedade civil, por meio da ação
voluntária. Empresas estão disponibilizando
funcionários para realizar tarefas sociais,
principalmente nos projetos de treinamento
e capacitação de mão-de-obra. Cada vez
mais as pessoas estão despertando para
o trabalho voluntário. Provoque essas
iniciativas em sua comunidade.

• Envolva toda a comunidade, por meio de
associações de classe, organizações não-
governamentais e pessoas físicas. Procure
as pessoas representativas, os clubes de
serviços (Rotary. Maçonaria, grupos
religiosos, etc).

• Quanto mais um projeto puder angariar
e relacionar os seus associados
e participantes, mais ele ganha
credibilidade.

• Um projeto apresenta oportunidades
e riscos de dar ou não dar certo. Um dos
riscos é concentrar todas as decisões
numa só pessoa. Procure ampliar
o número de envolvidos, optando por um
modelo de gestão participativa.
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•
e recur
fazendc:

Viabilizar projetos sociais é uma tarefa que
requer o encadeamento de várias ações
estratégicas. Quando o assunto
é orçamento, logo se pergunta: onde
buscar os recursos financeiros? Se
a instituição não tem urna fonte de
recursos próprios, uma alternativa viável
é buscar parcerias, seja junto a órgãos
públicos, ao setor privado ou à sociedade
civil.

Parceria, num projeto social, é um acordo
entre instituições para atingir um objetivo
comurn. Um parceiro é mais que um
financiador num projeto: ele é parte
integrante no seu planejamento, execução
e resultados.
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Como buscar parceriase recursos no Estado
• Informe-se em qual Secretaria ou outro
órgão oficial seu projeto se enquadra:
habitação, saúde. esportes. trabalho. ação
social, criança e adolescente, educação,
cultura, etc.

• Certifique-se da exigência ou não de
cadastro da instituição e de quais
documentos devem acompanhar o projeto.

• Verifique se o objeto de sua ação
institucional não está inserido nas ações
do sistema descentralizado, como da
saúde ou assistência social (criança,
adolescente, gestante e idoso). Nesse
caso, a via de tramitação são os
Conselhos Municipais.

• Conheça as leis de incentivo fiscal:
- Fundo da Infância e .Adolescência
- Incentivo à Cultura
- Incentivo ao Esporte

Tereza de Lamare Franco Netto,
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Francisco de Assis
Oliveira Azevedo,
DIRETOR EXECUTIVO DO
INSTITUTO TELEMIG CELULAR

Como buscar
parcerias e recursos
no setor privado
Na captação de recursos junto às
empresas. é necessário seguir algumas
regras básicas, relativas ao projeto a ser
apresentado:

• Compatibilizar o interesse do financiador
com o da entidade parceira.

• Adequar o projeto á capacidade financeir
da empresa ou grupo empresarial.

• Ser objetivo, definir o problema e a soluçã,
as estratégias, metas f , plono oporacionrrl
orçamento e avaliaçãn

Adotar um modelo de k ss:ãc par:iclpa:I
dando abertura ao parceiro para interferu
em todo o processo: no planejamento o,
aperfeiçoamento e na execução

• Mapear as empresas de sua região sabor
qual o seu perfil e apresentar projetos
conforme a sua linha de atuação.

• Identificar, numa empresa, quem é o se'r
interlocutor e qual vai ser a porta de
entrada do projeto: recursos humanos
rnarl<eting, co'-rrjnic.oçoo 50(001 !flStItLJtO
ou fundação

• Identificar os contos cls interesse que
podem ser convergentes, beneficiando
a comunidade e a empresa.

• Ao enunciar a imagem de sua instituição
ser fiel a sua realidade e demonstrar
otimismo em relação à sua história e Ser.
desempenho. Os principais fatores poro
a captação de recursos são crédto

,redi0LC0d5
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A participação
do terceiro setor
Denrii-se terceiro setor' o cc;iripoição
de forças dos mais variados grupos sociais,
atuando no espaço público, com o objetivo
de cobrar ações do Estado ou tomar
iniciativas por conta própria, visando à solução
de problemas de interesse coletivo. Pode ser
caracterizado, por sua natureza e objetivos,
como um conjunto de instituições
e movimentos privados com fins públicos.
em contraposição à natureza e objetivos dos
governos (estatais com fins públicos) e do
setor empresarial (privado com fins
privados).

O terceiro setor - no qual ganharam
destaque as chamadas organizações não-
governamentais (ONOs) - caracteriza-se
também pela ausência de lucro como
finalidade central; pela busca de benefícios
para toda a comunidade ou para grupos
específicos: e pela incorporação de mão-de-
obra voluntária em suas ações. Engloba
desde organizações estruturadas econômica
e juridicamente, como as fundações, até
movimentos sociais informais, pulverizados
em vários campos de interesse.

Assim, o terceiro setor abriga tanto as
numerosas entidades que buscam apoio
para a realização de suas atividades sociais,
quanto outras que podem fornecer suporte,
recursos e parceria para viabilizar os projetos
das primeiras. A seguir, algumas
normaçces sobre essas nsitijiãs
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• Estima-se que as entidades sem fins
lucrativos movimentam hoje no Brasil meis
de R$ 1 1 bilhões e er procuro mais do
1 milhão de pessoas

• Existem cerca de 250 ONGa cadastradas
no Ministério da Fazenda.

• As ONGs brasileiras enfrentam dois
problemas básicos para se desenvolvererei,
o da gestão do trabalho e o da escassez
de recursos para implementar seus
projetos.

• Algumas ONGs têm explorado formas de
captação de recursos como
a comercialização de produtos e serviços
e a associação com cartões de crédito

• Pesquisas indicam que as ONGs brasileiras
se sustentam com recursos das seguintes
fontes: receitas próprias - 68.3 0/b: doações
privadas - 1 7,2 11ffi: e governo - 1 4,50

• Fundações e instituições de grande porte
buscam realizar projetos mais amplos, que
atendam à sociedade como um todo
e contribuam para transformá-la.

• A tendência. nessas instituições, é de não
pulverizar projetos. Aqueles voltados para
o interesse político e assistencial não tem
mais aceitação

• ONGs internacionais realizam parcerias
com várias instituições brasileiras. Todos os
projetos passam por avaliação do Itamarati.
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uuír
leduções do

iposto d P.end..
'ce sabia que parte do Imposto

de Renda pode ficar na sua cidade ou
região e beneficiar projetos sociais voltados
para a criança e o adolescente ou para
projetos culturais destinados à população
em geral? Cada real destinado aos fundos
mantidos pelos Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente e a Projetos
Culturais aprovados pelo Ministério
la Cultura pode ser deduzido integralmente

«lo imposto devido. Tanto pessoas físicas
l i ontn ji.iriclicas podem se beneficiar das

ri riH. c, a doações nessas éreas.

Dedução das doaçõesaos fundos mantidospelos Conselhos dosDireitos da Criançae do Adolescente
Maria Alice Martins,

FOMENTADORA CULTURAL

PESSOAS FÍSICAS

'odem deduzir até 6b do imposto devido.
desde que façam sua declaração no modelo
completo. Os valores devem ser destinados
..itë 31/12 para dedução na declaração a ser
:ntregue até 30 de abril do ano seguinte.
Para fazer a doação, siga os seguintes
passos:

-;time o valor dedutível com base no
i r riposto devido na última declaração

'ntacia.
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• Preencha um DOO bancário indicando banco, agência
e conta especifica do Conselho para o qual você
quer destinar os recursos e recolha o valor er'n
qualquer agência bancária:

• Leve o DOO à Secretaria do Conselho. que emitirá
o recibo padronizado aprovado pela SRF:

• Guarde o recibo por cinco anos, para comprovação.

Importante:

1 Todos os contribuintes que apurarem imposto devido
podem fazer a dedução, não importando se o resultado
final da declaração for imposto a restituir ou a pagar.

2 Os valores destinados não podem ser deduzidos
do Imposto de Renda retido na fonte ou pago
mensalmente (carnê leão). A dedução só pode
ser feita no ano-calendário seguinte quando
o contribuinte apurar seu imposto na declaração.

3 Você pode destinar sua contribuição para Conselhos
de qualquer parte do Brasil. Por exemplo: se você
mora em Brasilia, mas gostaria de beneficiar
o Conselho de sua cidade natal, que fica no interior
de Minas, basta depositar o valor na conta
do Conselho Municipal de sua cidade. Em Minas,
já existem mais de 300 Conselhos estruturados.

4 O limite de 6% deve ser observado em conjunto
com as deduções feitas para incentivo à cultura
e a projetos audiovisuais (ver à frente).
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PESSOAS JURÍDICAS

Podem destinar até 1'v do imposto devido, desde que
façam sua declaração pelo Lucro Real. Os valores
devem ser destinados no mês ou trimestre anterior
àquele em que serão deduzidos. Os procedimentos
operacionais são os mesmos apresentados para as
pessoas físicas.

Importante:

1 O contribuinte optante pelo Simples ou Lucro
Presumido não pode deduzir suas doações.

2 As doações podem ser deduzidas dos
recolhimentos mensais feitos por estimativa para os
optantes pelo Lucro Real.

3 O limite de 1°i do imposto devido não concorre
com nenhum outro incentivo ou dedução.

4 Os valores destinados não podem ser deduzidos
como despesa operacional e devem ser mantidos
em conta de Impostos a Recuperar no Ativo da
pessoa jurídica.
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Dedução das doações
e patrocínios deincentivo à cultura
Sua entidade social pode se beneficiar
diretamente deste incentivo. Para isso, basta
que ela tenha também caráter cultural e que
você prepare um projeto padronizado de
acordo com as normas aprovadas pelo
Ministério da Cultura (consulte o site

). Dê entrada em seu projeto
na Delegacia do Ministério da Cultura em Minas
Gerais e aguarde aprovação de Brasília. Após
aprovado, abra uma conta específica e comece
a captar recursos diretamente junto aos
contribuintes do Imposto de Renda, pessoas
físicas e jurídicas, observando as condições
e limites descritos a seguir.

Antes, vamos conceituar doação e patrocínio:

Doação é a transferência gratuita, a pessoa
física ou jurídica de natureza cultural, sem
fins lucrativos, de numerário, bens ou
serviços para a realização de seus projetos,
vedado o uso de publicidade paga pare
a realização desse ato.

Patrocínio é a transferência gratuita,
a pessoa física ou jurídica de natureza
cultural, com ou sem fins lucrativos, de
numerário para a realização de projetos
culturais, com finalidade pror-nocional e
institucional de publicidade.
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PESSOAS FÍSICAS

Limiles de deduçdc

a) Parcela incentivada dos dispêndios
Podem ser deduzidos do imposto devido
- 800/j dos valores das doações
- 60* das transferências a titulo de

patrocínio

OBS: Em alguns projetos especiais, a dedução
pode chegar a 100% do valor destinado.
Sobre o assunto, consulte a Receita Federal
ou o Ministério da Cultura.

b) Limite de dedução do imposto:
6'n do imposto devido, em conjunto com as
atividades audiovisiaus e Fundos da Criança
e do Adolescente.

PESSOAS JURÍDICAS

L_i nite. de ded L J(C(

a) Parcela incentivada dos dispêndios:
O valor das doações e patrocínios pode ser
deduzido como despesa operacional. Além
disso, podem ser deduzidos diretamente do
imposto devido 40% do valor das doações e
3Q) do valor dos patrocínios

OBS: Em alguns projetos especiais, a dedução
pode chegar a 100% do valor destinado.
Sobre o assunto, consulte a Receita Federal
ou o Ministério da Cultura.



b) Limite de dedução do imposto:
4 - : do Imposto de Renda devido, em conjunto
com as atividades audiovisuais. Importante: não
concorre com o incentivo aos Fundos da Criança
e do Adolescente.

Dentre as regras gerais de incentivos, observa-se
que eles não excluem ou reduzem outros benefícios,
abatimentos ou deduções em vigor.
O beneficio fiscal é dedutível para as pessoas
jurídicas que optarem pelo Lucro Real e pessoas
físicas que fizerem suas declarações no modelo
completo.

Veja informações mais detalhadas sobre
o assunto na cartilha elaborada pela
Secretaria da Receita Federal em Minas
Gerais, disponível no site da Assembléia
Legislativa (	 1 ), ou consulte
a Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte, pelo telefone
ou o plantão fiscal da Delegacia em sua
cidade ou região.
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Participantes do Fórum 'Alternativas para o Desenvolvimento Social'
ocuparam inteiramente o Plenário da Assembléia Legislativa
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