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GP. 193/2020 

Ref.: Prestação de contas das Associações e fundações sem fins lucrativos. 

 

São Paulo, 21 de julho de 2020. 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

1) Considerando a Medida Provisória nº      

936/2020 que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego          

e da Renda, que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o           

enfrentamento do estado de calamidade pública;  

2) Considerando que a Medida Provisória nº       

936/2020 foi convertida, no dia 7 do fluente mês, na Lei nº 14.020/2020,             

com o objetivo de preservar o emprego e a renda, reduzir o impacto social              

decorrente das consequências do estado de calamidade pública, dando         

outras providências; 

3) Considerando que também relacionada a      

questões de trabalho e emprego, a Medida Provisória nº 927/2020 instituiu           

durante seu período de vigência as medidas trabalhistas que poderão ser           

adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda, e           

enfrentamento do estado de calamidade pública; 

4) Considerando que as organizações do terceiro       

setor, durante o período de vigência da Medida Provisória nº 927/2020,           

alteraram significativamente seus regimes de contratação, em função de         

solicitação dos órgãos estaduais e municipais que possuem parcerias e          

repasse de recursos;  

5) Considerando que as associações e fundações       

na atualidade estão enfrentando medidas de redução nos repasses de          

recursos em parcerias firmadas com órgãos da Administração Pública         

Estaduais e Municipais, que poderão impactar diretamente as suas         

prestações de contas a esse Órgão;  
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6) Considerando que as associações e fundações       

precisam de segurança jurídica para atuar frente às medidas impostas de           

execução das atividades em meio à pandemia do Covid-19, no tocante a            

execução, avaliação, monitoramento e prestação de contas que serão         

devidas a esse Órgão a posteriori;  

A Seção de São Paulo da Ordem dos        

Advogados do Brasil e a sua Comissão Especial de Direito do           

Terceiro Setor, precedidas dos seus respeitosos cumprimentos e        

almejando a mais dinâmica e fluida atuação das associações e fundações           

sem fins lucrativos com o apoio de toda a sociedade na união de esforços no               

enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19), solicitam audiência        

virtual com essa d. Presidência para tratar das medidas e orientações           

necessárias para a boa e fiel execução das parcerias em vigência, evitando            

assim prejuízos futuros no que concerne às prestações de contas da           

Administração Pública e das próprias organizações a esse órgão de controle           

e fiscalização. 

Certos da zelosa atenção ao pleito postulado,       

renovamos no ensejo os nossos protestos de estima. 

 

 

 

 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente 

 

 

 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

Presidente da Comissão Especial de 

 Direito do Terceiro Setor 
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