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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise da solicitação contida no Ofício nº 547/2011-GP, 

em atenção à Solicitação de Trabalho nº 33/2011 da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). O teor do referido ofício visa ao exame 

da possibilidade de apresentação de emenda ao orçamento da União em benefício 

do Lions Clube de Cabrobó Novo Milênio, no município de Cabrobó/PE, de modo a 

permitir a transferência de recursos, em pecúnia ou in natura, para ajudar na 

construção da respectiva sede. De acordo com o estatuto, a instituição é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, filiada à Associação 

Internacional de Lions Clubes. 

Conforme o Estatuto, a entidade presta atendimento na área de 

assistência social, em face do que dispõe o art. 3º, “g”, “h” e “i”, a saber: 

Art. 3º Os objetivos deste Clube são: 

(…) 

g) prestar serviços desinteressados à coletividade, auxiliando 

pessoas e entidades radicadas na área de atuação do Clube, no Município, 

reconhecidamente idôneas e necessitadas, na forma de serviços pessoais, 

doações e contribuições, em dinheiro ou em espécie, após estudo e 

decisão, pelas Comissões competentes e aprovação pela Diretoria e 

Assembléia Ordinária do Clube; 

h) coletar recursos em dinheiro ou espécie, tais como medicamentos, 

alimentos, materiais e aparelhos escolares, médicos ou outros necessários 

à prestação de serviços desinteressados e somente para esse fim 

empregado, de acordo com os objetivos do Clube; 

i) colaborar com as autoridades brasileiras em campanhas de auxílio 

nos casos de calamidade pública e sempre o Governo solicitar a 

colaboração dos Lions Clubes. 

 

2. ANÁLISE 

O assunto em estudo relaciona-se com transferência de recursos 

públicos para o setor privado destinados a investimentos. Essa matéria encontra-se 

disciplinada na Seção III do Capítulo III da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010. 

Segundo os dispositivos legais, as transferências para fins de investimentos podem 



dar-se na forma de contribuição de capital ou de auxílios, genericamente 

denominadas transferências de capital e podem ser realizadas independentemente 

de contraprestação direta de bens e serviço. 

No caso das contribuições de capital, é necessário que se tenha 

previsão em lei especial anterior ao orçamento, o que não acontece na presente 

situação. Desse modo, não há previsão para a transferência de recursos decorrente 

dessa modalidade para a entidade no orçamento corrente. 

No tocante aos auxílios, deve constar autorização na lei orçamentária. 

Como nela não há dotação específica em favor do Lions Clube de Cabrobó Novo 

Milênio destinada à finalidade pretendida, necessária a edição de crédito especial 

para alterar o orçamento relativo ao exercício de 2011, nos termos da Seção VIII do 

Capítulo III da Lei nº 12.309/10. Essa providência depende de iniciativa do Poder 

Executivo, em face do que dispõe a Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, “b”; e 

84, III e XXIII. 

Relativamente às emendas, estas são apresentadas no âmbito da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) durante a 

tramitação do projeto da lei orçamentária. Não cabe apresentação de emendas ao 

orçamento vigente, cujas alterações devem ser feitas por meio de créditos 

adicionais. As emendas somente poderão ser propostas para modificar o projeto de 

lei orçamentária quando estiver em tramitação no Congresso Nacional, observados 

os prazos regimentais. Tal oportunidade ocorrerá após o encaminhamento do projeto 

da lei orçamentária para o exercício de 2012. 

Em qualquer caso, no entanto, deve-se observar as regras insculpidas 

na lei de diretrizes orçamentárias com vistas a preservar a compatibilidade que deve 

existir entre esse instrumento e a lei orçamentária anual 

Atualmente, não se observa nenhum óbice à consignação de dotação 

em favor da entidade em tela para a construção de sua sede, em virtude do disposto 

no art. 37, I, combinado com o art. 36, VI, da Lei nº 12.309/10. Porém, para a 

execução do crédito é necessária a comprovação das exigências legais como a 

prestação de atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social, 

bem como a instituição tenha certificação de entidade beneficente de assistência 

social. Segundo informações fornecidas pelo site do Conselho Nacional de 



Assistência Social, o Lions Clube de Cabrobó Novo Milênio carece dessa 

certificação. 

Outra dificuldade relaciona-se com o objeto pretendido, a construção 

da sede da instituição. De acordo com o que estabelece o art. 25, IV, da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, exige-se do 

convenente para celebração do convênio, quando o seu objeto for a execução de 

obras ou de benfeitorias, a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à 

propriedade do imóvel. Na situação em tela, a comprovação se torna impossível, 

uma vez que o convenente deve ser um ente federativo (Estado, Município ou 

Distrito Federal). Isso ocorre em virtude de os recursos necessários para o 

atendimento do objetivo pretendido serem oriundos do Fundo Nacional de 

Assistência Social. 

Esse Fundo não transfere os recursos diretamente ao setor privado. A 

transferência realiza-se fundo a fundo, de maneira que os recursos são recebidos, 

primeiramente, pelo Estado, Município ou Distrito Federal. Inicialmente, é celebrado 

um convênio entre a União e outro ente da Federação. Este último, então, celebra 

outro ajuste com a entidade privada para a realização do objetivo pretendido. Logo, 

o convenente perante a União corresponde a um ente federativo (Estado, Município 

ou Distrito Federal) que deve comprovar a titularidade do imóvel quando o objeto do 

convênio for a execução de obras ou de benfeitorias. Por conseguinte, não há como 

promover tal comprovação para fins de realização de obras ou de benfeitorias em 

imóveis de propriedade de entidades privadas. Destarte, a transferência de recursos 

para fins de construção em entidades privadas com recursos advindos do Fundo 

Nacional de Assistência Social torna-se inviável.  

  

3. CONCLUSÃO 

De acordo com a legislação em vigor, não vislumbramos nenhum 

impedimento à alocação de recursos no orçamento em prol do Lions Clube de 

Cabrobó Novo Milênio. A alocação de recursos no orçamento corrente da União em 

favor dessa sociedade deve dar-se por meio de créditos adicionais, cuja iniciativa 

compete ao Poder Executivo. A alteração por intermédio de emendas somente é 

possível durante a tramitação do projeto da lei orçamentária no âmbito da CMO, 



observadas as normas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias que orientará 

sua elaboração. Desse modo, necessário aguardar o encaminhamento dessas 

proposições referente ao exercício de 2012 pelo Poder Executivo. Os recursos assim 

consignados terão natureza de auxílios. Os recursos podem derivar, também, de lei 

especial deve ser editada antes da vigência da lei orçamentária anual. Nessa 

circunstância, eles terão natureza de contribuições de capital. 

Todavia, a execução do crédito pode encontrar alguns obstáculos, que 

historicamente, têm sido verificados na legislação pertinente. Um deles refere-se à 

ausência da certificação de entidade beneficente de assistência social. O outro 

decorre da operação de transferência dos recursos, na modalidade fundo a fundo, 

que impede a comprovação da propriedade do imóvel pelo beneficiário final dos 

recursos destinados à construção da sede do Lions Clube de Cabrobó Novo Milênio. 

 

 

 

Brasília, 24 de março de 2011. 

 

Túlio Cambraia 
Consultor de Orçamentos e Fiscalização Financeira 
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