


CAPA
obra do artista Fredone Fone, associado do instituto 
TamoJunto, fi liado à Fundaes

Título: Obra sem título
Técnica: Tinta acrílica sobre parede
Dimensões: 6,5m x 3m
Ano: 2013
Local: Venezuela



Este Relatório de Gestão 2014 é um documento de grande relevância para 
a Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes), pois 
mostra o quanto a instituição é transparente e mensura a contribuição 
do trabalho desenvolvido por ela para o crescimento e o fortalecimento 
das organizações sociais filiadas e, consequentemente, do Terceiro Setor 
capixaba. 

As ações, os eventos e as adesões aqui apresentados são fruto da união 
entre o ideal solidário e as ferramentas de gestão, gerando oportunidades 
para a busca de resultados efetivos dos trabalhos realizados por aqueles 
que se dedicam e acreditam no poder da cooperação para a transformação 
social, ambiental e econômica.

IdEAl SolIdáRIo 
e ferramenTaS de geSTão
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“ao representar as 25 entidades 
fi liadas, a Fundaes cumpre 
o papel de ser facilitadora, 
compartilhando conhecimentos, 
integrando e debatendo as 
demandas e necessidades do 
Terceiro setor.”
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a força da união 

A educação é a principal base da Fundaes. Para 
disseminar conhecimentos e elevar a qualidade das 
atividades das filiadas, são realizados eventos com 
boas taxas de adesão e de satisfação entre essas 
organizações sociais. Em 2014, as programações 
tiveram cerco de 80% de participação entre as 
instituições filiadas, o que confirma o interesse do 
nosso quadro social por informações e capacitação. 

A Semana do Conhecimento é exemplo de um 
importante projeto que objetiva estruturar 
e buscar a sustentabilidade da Fundaes. Na 

o ano de 2014 foi bastante significativo, pois nele 
colhemos muitos frutos dos esforços de idealistas 
que se uniram para tornar a Fundaes atuante. Com 
mobilização e ações, a Federação ganhou força e se 
tornou referência de oportunidades para o Terceiro 
Setor, um segmento que cresce no Estado e que 
visa, sobretudo, a um desenvolvimento alternativo 
para a sociedade, mais justo, equilibrado e 
inclusivo. Ao representar as 25 entidades filiadas, a 
Fundaes cumpre o papel de facilitar este caminho, 
compartilhando conhecimentos, integrando e 
debatendo as demandas e necessidades do setor.

MEnsAGEM Do PREsiDEntE
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Semana, além de encontros com as filiadas, com 
gestores das áreas de Responsabilidade Social das 
empresas e visitas às comunidades, os facilitadores 
trabalharam quatro temas que impactarão no 
desenvolvimento do Terceiro Setor. São eles: 
gestão estratégica para a Transformação Social, 
Governança Institucional, Padrões de Excelência 
e diálogos Comunitários. Na oportunidade, os 
participantes foram levados a mergulhar em 
conceitos e a participar de uma construção 
coletiva, pensando numa contribuição mais 
relevante para o Terceiro Setor.

Entre esses quatro temas, dois foram escolhidos 
para serem desenvolvidos em 2015 e 2016: 
gestão estratégica para a Transformação Social, 
construção do mapa da Transformação da fundaes; 
e Governança Institucional, para se buscar um 
modelo exemplar de governança.  o objetivo 
é que a Federação seja uma referência para as 
filiadas, que participarão da construção deste 
conhecimento e poderão replicá-lo em seu dia a 
dia. 

Temos uma longa jornada pela frente, mas, nesses 
quase três anos depois do reinício da Fundaes, 
é visível a evolução das entidades filiadas, com 
responsabilidade e sustentabilidade. Como numa 

Cynthia Molina - Presidente 
João Paulo Auler - Vice-presidente

Valcemiro Nossa - Presidente até 02/2014

relação de causa e efeito, também surgem novas 
necessidades e complexidades. Empreendedorismo 
social, inovação social e financiamentos 
alternativos são temas que teremos que discutir 
para gerar informações novas e responder às 
demandas mais atuais do Terceiro Setor. 

Uma das metas desafiadoras da Fundaes para 2015 
é a profissionalização, com vistas a representar 
cada vez melhor as entidades e a levar para a 
sociedade uma reflexão sobre a importância 
do Terceiro Setor na economia capixaba. fazem 
parte desta agenda, a revisão do Estatuto Social, 
a conquista de maior número de voluntários e 
a continuidade dos eventos de capacitação em 
gestão.

Em cada passo que damos, também programamos 
o nosso futuro, visando unir mais e mais pessoas 
num projeto que pretende, sobretudo, distribuir 
oportunidades e capacidade de superar as 
adversidades, transformar vidas e reduzir as 
diferenças socioeconômicas.

os nossos agradecimentos aos conselheiros, às 
organizações sociais filiadas, à sócia mantenedora, 
aos parceiros e aos apoiadores por acreditarem neste 
ideal e fazerem parte desta nossa caminhada.



Relatório de Gestão FUNDAES 2014 9

ParTiciPação, voz e voTo

constituída por fundações e associações do Terceiro Setor 
no Estado do Espírito Santo, a Fundaes é uma instituição sem 
fins lucrativos que visa fortalecer, representar e promover 
o desenvolvimento das organizações sociais das áreas de 
Assistência Social, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Esporte, 
cultura, Tecnologia, Pesquisa e inovação Social, propondo, 
defendendo e encaminhando suas demandas.

Gerida de forma democrática e participativa, a Federação tem 
como instância máxima de decisão a Assembleia Geral, onde 
as entidades associadas têm direito a voz e voto para eleger 
conselheiros entre seus pares, apresentarem e aprovarem 
propostas, regras e definições sobre a instituição.

São órgãos da Fundaes, além da Assembleia, os conselhos 
deliberativo e Fiscal, cujos membros são eleitos pelo voto. o 
Conselho deliberativo elege o presidente e o vice-presidente. 
A Federação possui também em sua estrutura o Conselho 
Consultivo, um órgão auxiliar que tem os seus membros 
indicados e nomeados pelo Conselho deliberativo.

a atual diretoria  foi eleita em assembleia geral realizada no dia 
23 de abril de 2013, com mandato até 10  de abril de 2015. 

GOVERNANÇA
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CoNSElho FISCAl

Maria Goretti dalvi  - Instituto Fucape de Tecnologias 
sociais
osmar Peixoto Filho - Fundação Rotariana do Espírito 
santo  
(Fundares)
Paulo hackbart - Associação Luterana de Assistência 
Social  (Alas)
Jossyl Cesar Nader (suplente) - Centro de integração 
Empresa- Escola (CIEE-ES)
orlando da Silva Resende (suplente) - Fundação CDL 
Vitória

conSelho conSulTivo

Alexandre Reis Rosa - Professor universitário
Milene Prado - Profissional de RH 
Regina Murad - Consultora nas áreas social, educacional 
e de avaliação
luciene Sena - Consultora na área social 
e desenvolvimento de base 
Robson Melo - Coordenador do Comitê de Inclusão Social 
Es em Ação
Roberto Schulze - Singular Contábil especializada em 
contabilidade para o Terceiro Setor
Rogério Arns Neumann - Especialista em desenvolvimento 
comunitário 

conSelho deliberaTivo

Presidente 
Cynthia Mavi Molina Duarte - Instituto Unimed Vitória. 
Eleita em 05/02/2014 para concluir o mandato até 
10/04/2015

Presidente (até 05/02/2014)  
Valcemiro Nossa - Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas 
em Contabilidade, Economia e Finanças (Fucape)

vice-presidente  
João Paulo Auler  - Associação Albergue Martim Lutero

CoNSElhEIRoS

Ana Beatriz lorch Roth - Fundação Otacílio Coser
Maria Eliana Rodrigues de Assis - instituto tamo Junto
Giovani Borgo Sardi  - Fundação de Assistência 
e Educação (Faesa)
José Carlos Corrêa - Instituto Carlos Lindenberg
luiz Sérgio Pessoa - Associação Lar semente do Amor
Pedro Carneiro - Instituto de Biodiversidade (Ibio) 
valcemiro nossa - Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas 
em Contabilidade, Economia e Finanças (Fucape)

membroS SuPlenTeS

Euclides Có (suplente) - Associação Capixaba Contra 
o Câncer Infantil  (Acacci)
Usiel Carneiro de Souza (suplente) - Fundação Batista Praia 
do Canto



a fundaes é filiada à confederação brasileira de fundações (cebraf), que congrega também as federações 
da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento de suas 
filiadas, a cebraf forma uma rede nacional visando trabalhar pelas melhorias das políticas públicas no 
Brasil.

A Cebraf tem concentrado esforços para exercer a sua missão, fazendo-se presente, agindo e 
acompanhando todas as ações necessárias ao fortalecimento do Terceiro Setor. a instituição considera 
o associativismo um importante caminho para buscar a representação de uma categoria, pela união por 
objetivos comuns e pela aglutinação de ideias para o bem de um setor.

“As associações existem para oferecer uma organização onde as pessoas que trabalham em áreas 
semelhantes de atividade e enfrentam problemas comuns possam se encontrar e trocar pontos de vista e 
aprender umas com as outras. O maior desafio é a consciência da importância da soma de ideias, do capital 
de inteligência. Esse é o ponto chave. Além disso, é fundamental a representatividade do grupo. Sendo 
representativo, passa a ser alvo de interesse. Dessa identidade de propósitos, surge a união. Assim, tem 
crescido a Cebraf”.

            
            Dora Sílvia Cunha Bueno - Presidente da Cebraf

aTuação em rede

     a imPorTância da Soma de ideiaS





MissÃo

VISãO

VALORES

Unir, congregar e fortalecer o Terceiro Setor no Estado do 
Espírito Santo e representar as entidades fi liadas.

Liderar o desenvolvimento do Terceiro Setor no Estado 
do Espírito Santo nas áreas de Assistência Social, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, Esporte, Cultura, Tecnologia, 
Pesquisa e Inovação Social.

• Transparência  
• Ética
• Compromisso 
• Inovação
• Respeito 
• Inclusão
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na reTomada, 
uma nova TraJeTória

Criada em 14 de março de 2002 por instituições acadêmicas e 
de outros segmentos, a fundaes ficou inativa por um período, 
tendo redefinido a sua atuação em 2011 quando os seus então 
representantes - Fundação Cdl e Fucape - buscaram apoio no 
comitê Temático de inclusão Social do espírito Santo em ação 
com o desafio de iniciar a reestruturação.

Em resposta a esta demanda, foi criado um grupo de trabalho 
para analisar as dificuldades, as oportunidades e a possibilidade 
de retomar o trabalho da Fundaes. Em dezembro de 2011, 
as atividades foram reiniciadas, com a equipe promovendo o 
primeiro evento, cujo tema foi “o papel do Terceiro Setor no 
desenvolvimento local”. Em abril de 2012, a entidade abriu o 
atual escritório e retomou as suas ações e seus projetos.

dois anos e meio depois, a Fundaes construiu uma trajetória com 
avanços e se tornou capaz de motivar as filiadas a atuar com 
planejamento, profissionalismo e criatividade no cumprimento de 
suas missões e na superação de desafios.

HistóRiA FunDAEs
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O ano de 2014 foi encerrado com a Fundaes totalizando 24 
organizações filiadas. As quatro novas adesões no ano foram a 
Associação Ateliê de Ideias, a Associação Feminina de Educação e 
Combate ao Câncer (Afecc), o Instituto Marca de Desenvolvimento 
Socioambiental (Imadesa) e o Instituto Fucape de Tecnologias 
Sociais.

As 24 organizações que compõem o Quadro Social da Federação 
representam os mais diversos segmentos comprometidos com 
os Direitos Humanos, com a Educação e com o Desenvolvimento 
Sustentável. São entidades que desenvolvem trabalhos nas áreas 
da saúde, da educação, do meio ambiente e da proteção a crianças 
e adolescentes, entre outros, criando oportunidades para a 
construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.

QUAdRo SoCIAl
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A entidade promove ações de proteção à família, à infância e à melhor idade, prestando 
assistência em saúde e educação por meio de ações e projetos sociais, sendo referência 
a Casa de Apoio Bom Samaritano, que acolhe e assiste às pessoas do interior em 
tratamento médico especializado em vitória.

Criada em março de 1988, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer a 
crianças e adolescentes com câncer condições dignas de assistência e tratamento. Sua 
casa de apoio, localizada em Jardim camburi, vitória, tem capacidade para abrigar até 
30 pacientes com seus acompanhantes. A Associação desenvolve vários projetos, que 
oferecem, aos pacientes e familiares, suporte nas dimensões física, social, econômica, 
psicológica e espiritual.  Após auditoria realizada pela Fundação Carlos Alberto 
vanzolini, de São Paulo, a acacci recebeu, em agosto de 2013, a certificação nbr iSo 
9001:2008, norma que especifica requisitos para o Sistema de gestão da Qualidade.

há 30 anos, a Associação dá suporte às pessoas do interior do Espírito Santo que buscam 
hospitais da grande vitória para tratamento médico especializado, com hospedagem, 
refeições e apoio psicológico. Também, em parceria com outras instituições, desenvolve 
o Projeto de Atendimento dermatológico (PAd) em 11 municípios no interior, com 
atendimento ambulatorial, pequenas cirurgias e trabalhos de prevenção do câncer de 
pele e de promoção de hábitos saudáveis.

A Associação Rede Alsa executa a Política de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, através do serviço de Acolhimento e da Política de Proteção Social 
básica, como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, compondo a rede 
de serviços socioassistenciais do município de Serra. Tem por objetivo geral a execução 
da doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, dedicando-se ao bem-estar 
na forma estabelecida na lei Federal nº 8.069, de 13/07/90, que trata no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Associação Luterana de Assistência Social - Alas  

Associação Capixaba contra o Câncer Infantil - (ACACCI)

Associação Lar semente do Amor

Associação Albergue Martim Lutero

CoNheçA NossAs filiADAs
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A Associação Ateliê de Ideais funciona como uma agência de apoio e fomento ao 
desenvolvimento local sustentável, com ênfase nas comunidades urbanas de baixa 
renda na região da grande vitória. ela atua em quatro núcleos: finanças Solidárias, 
habitacional, desenvolvimento comunitário e difusão de Tecnologias Sociais.

o CIEE-ES tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a integração das pessoas no 
mercado de trabalho, interligando estudantes, empresas e escolas. Entre os seus vários 
programas, ele possibilita aos jovens estudantes uma formação integral, auxiliando-os 
no ingresso ao mercado de trabalho por meio de treinamentos, estágio e aprendizado.

A entidade atua na educação, diagnóstico, tratamento, reabilitação, assistência social 
e reintegração de pacientes com câncer, por meio da integração dos profissionais das 
áreas médica e social, de voluntários e familiares, proporcionando toda assistência ao 
paciente em tratamento.

a comissão de amparo à criança, através da casa do menino, tem por finalidade 
atender crianças, adolescentes, jovens e seus familiares em situação de vulnerabilidade 
e exclusão social, bem como a comunidade aos quais pertencem. localizada em vila 
velha, promove atividades voltadas para a cultura, arte, educação e esporte, além de 
cursos de capacitação profissional.

Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)

Comissão de Amparo à Criança - Casa do Menino

Associação Ateliê de Idéias

Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC)
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com sede no bairro São Pedro, região que nasceu de um grande lixão, em vitória, e 
portadora do título de Utilidade Pública Federal, a Fundação atende a mais de 300 crianças 
de 4 a 14 anos de idade em situação de risco social. Além de assistência médica, social 
e refeições diárias, oferece atividades nas áreas de música, esporte, artes, informática 
e brinquedoteca, apoio escolar, orientação espiritual individual e familiar. Atualmente, 
desenvolve o primeiro projeto para atendimento de adolescentes em conflito com a lei, 
o projeto vidativa, que proporciona atividades como skate, stand up pedal e violão, além 
de grupos de vivência e orientação para vida. Com o objetivo de atender aos adultos 
da comunidade, oferece, ainda, cursos de capacitação profissional nas áreas de pintura, 
almoxarifado, construção civil, informática, culinária e outros, no horário noturno.

Com 43 anos de existência, mantém a Faesa, uma Instituição de Educação Superior (IES) 
referência pela qualidade de seus cursos. de acordo com as avaliações do MEC, está 
entre as 10 melhores faculdades particulares do brasil. Já a rádio Tropical-fm, conforme 
pesquisas no segmento de Rádios FM, é a emissora líder absoluta em audiência no 
Estado do Espírito Santo.

Por meio da Rede Escolaí e do Programa de desenvolvimento de Base e de 
voluntariado, a foco produz e implementa conhecimento e tecnologia de 
desenvolvimento social, mobilizando e integrando empresas, poder público e 
sociedade civil organizada.

Fundação Batista da Praia do Canto - FBPC

Fundação Otacílio Coser - FOCO

Fundação de Assistência e Educação 

A Fundação é a mantenedora da faculdade Fucape, Instituição de Ensino Superior (IES) 
com foco na área de negócios. de acordo com a avaliação do Índice Geral de Cursos 
(IGC), realizada pelo MEC em 2014, a Fucape ocupa o sexto lugar no ranking das 10 
melhores Instituições de Ensino Superior do País. No Espírito Santo, ela foi a única a 
alcançar a nota máxima, posicionando-se como a mais bem avaliada do Estado.

Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 
Economia e Finanças - FUCAPE
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Promove a inclusão social de adolescentes, jovens e adultos, oferecendo atividades 
educacionais e formação profissionalizante. em 22 anos de atuação no espírito Santo, 
a Fead ajudou a formar mais de 70 mil cidadãos. São jovens e adultos que tiveram a 
oportunidade de alcançar novas perspectivas de vida através da educação e da formação 
profissional.

Congrega os rotarianos do Estado do Espírito Santo que, de forma voluntária e 
sistemática, investem recursos privados, humanos, técnicos ou financeiros em projetos 
humanitários e educacionais. o foco da entidade é aperfeiçoar e difundir os conceitos e 
práticas do uso de recursos privados no desenvolvimento do bem comum e na promoção 
social da pessoa humana.

Fundação Educacional Antônio Dadalto - FEAD

Fundação Monte Belo

A Fundação, com 53 anos de existência, tem como objetivo elevar o nível cultural e 
educacional das pessoas, por meio da criação e oferta de serviços educativos e de 
promoção social. Suas atividades beneficiam crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias.

É a mantenedora dos veículos de comunicação da igreja católica de vitória do espírito 
Santo - rádio américa am e fm e rádio fm líder. Tem como objetivo promover 
campanhas e programas educacionais comunitários, sociais e beneficentes com a 
colaboração de outras instituições, além de estimular e apoiar projetos nas áreas do 
conhecimento e da cultura como fotografia, artesanato, artes plásticas e ciências. 
Também é mantenedora da revista vitória, periódico que trabalha com temas relevantes 
à sociedade.

Fundação Rotarianos do Espírito Santo - FUNDARES

Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo - FUNSEPE
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Tem como objetivo promover educação ambiental, pesquisas científicas e ações de 
conservação e preservação da natureza, bem como o uso sustentável dos recursos 
naturais no Espírito Santo e em outros Estados brasileiros.

nascido em 2009, o instituto TamoJunto é formado por jovens e profissionais atuantes 
em diversas áreas do conhecimento, que desenvolvem projetos e realizam intervenções 
urbanas juvenis por meio da arte e cultura, do meio ambiente, esporte e lazer. As 
metodologias são construídas coletivamente e as ações baseiam-se em princípios 
democráticos, de inclusão e de empoderamento, com foco na sustentabilidade. o 
TamoJunto tem a missão de desenvolver e fortalecer coletivos juvenis, com a perspectiva 
de potencializar saberes que possam ser multiplicados, visando à construção de uma 
sociedade mais justa e solidária.

criada em 1993 pela cdl vitória, a fundação atua nas áreas de educação, capacitação 
profissional e treinamento, desenvolvimento, cidadania e ação social, colaborando 
com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e educacional no Espírito Santo. 
a entidade é referência no aperfeiçoamento profissional para o segmento lojista da 
capital.

o Instituto é uma instituição de caráter educacional, voltada à promoção social e ao 
desenvolvimento humano, atuante também na assistência social e cultura.
Promove capacitação profissional, atividades culturais e campanhas para professores, 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e entidades do Terceiro Setor, tendo como 
instrumento as mídias e a informação, visando à cidadania e à inclusão social no Estado 
do Espírito Santo.

Fundação CDL Vitória

Instituto Carlos Lindenberg - ICL

Instituto de Biodiversidade - IBIO

instituto tamoJunto
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iniciativa da unimed vitória, o instituto unimed vitória foi criado em 2012 a fim de 
ampliar a atuação da cooperativa médica na área de responsabilidade social. Seu 
principal objetivo é apoiar e  desenvolver ações de sustentabilidade no eixo ambiental 
e social, com foco no seu próprio negócio, ou seja, promovendo a saúde na sociedade. 
Integra saúde e cidadania, desenvolvendo e apoiando projetos nas áreas de educação, 
cultura e esporte.

o instituto edP foi criado no final de 2007 e iniciou suas atividades em 2008. Por 
meio de seus programas e ações, coloca em prática os valores centrais da EdP 
voltados à responsabilidade social. desde sua criação, a entidade já favoreceu, 
direta e indiretamente, mais de 304 mil pessoas e, continuamente, firma parcerias e 
promove iniciativas que impulsionam o crescimento socioeconômico e cultural das 
comunidades com as quais a empresa se relaciona.

Foi criado em 2006, inicialmente, para canalizar os investimentos no campo 
socioambiental e promover a responsabilidade social da empresa Marca Ambiental. 
Com o passar dos anos, os campos de atuação e as diversidades dos trabalhos 
desenvolvidos ganharam mais espaço e alcançaram algumas comunidades localizadas 
no município de Cariacica. desde 2007, o Imadesa caracteriza-se como uma 
organização não governamental com titularidade de oscip (organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público), passando a desenvolver programas e projetos sociais nas 
comunidades do entorno da empresa. Tem ainda, como foco, estimular a criação de 
micro e pequenas empresas no ramo do econegócios e criar núcleos de excelência 
em processos de reaproveitamento de resíduos, através do fomento a atividades de 
ensino, pesquisa e inovação.

Atua no fomento à prevenção social universal da saúde, da segurança e da 
sustentabilidade, por meio da disseminação e aplicação gratuita de tecnologias 
sociais que promovam uma educação básica de qualidade. Também apoia ações 
inovadoras na área da educação, que se coadunem com o desenvolvimento do Espírito 
Santo, para promover a qualidade do ensino. o Instituto iniciou suas atividades em 
2014, com o projeto de implantação da escola de Tempo integral junto à Prefeitura 
municipal de vitória (Pmv).

Instituto Unimed Vitória

Instituto EDP Energias do Brasil - IEDP

Instituto Marca de Desenvolvimento Socioambiental - IMADESA

Instituto Fucape de Tecnologias Sociais - IFTSINSTITUTO

T E C N O L O G I A S     S O C I A I S
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EVENTOS

Realizada de 24 a 28 de novembro de 2014, com 
uma ampla programação, a Semana do Conhecimento 
trouxe a vitória a canadense Joanne linzey, que 
apresentou a palestra “globalização  e Transformação 
Social: experiências globais para mudar a realidade 
local”, na terceira edição do Fórum Fundaes 
Internacional.

o evento teve como objetivo gerar conhecimento 
para a eficácia e a sustentabilidade das organizações 
sociais do Espírito Santo. Para o público interno, 
como entidades filiadas e conselheiros da federação, 
foram realizadas rodas de conversas para tratar 
de quatro grandes temas: Padrões de excelência 
(Standards of Excelience), diálogos Comunitários 
(harwood Approach), Governança Institucional 
(Board Governance) e Gestão Estratégica para a 
Transformação Social (Project logic model & Theory 
of Change).

Semana do Conhecimento

ano com evenToS eSPeciaiS 
Com o objetivo de promover o desenvolvimento das organizações sociais 
que compõem o seu quadro social, a Fundaes promoveu diversos eventos 
em 2014. O destaque foi a Semana do Conhecimento, que é o maior e 
principal projeto da Federação pelo seu caráter estruturante e pela sua 
importância para o desenvolvimento das entidades filiadas e do Terceiro 
Setor.

Já para o público externo, a programação 
contemplou visitas às comunidades beneficiadas 
pelos projetos sociais; o 4º café Social fundaes 
para gestores das áreas de responsabilidade social e 
sustentabilidade das empresas, que abordou o tema 
“o seu investimento social tem sido relevante?”;  e 
o III Fórum Fundaes Internacional para o público em 
geral.

Nessas ações, além da troca de experiências, 
integração e informações, foram abordados 
expectativas, desafios e oportunidades para as 
organizações envolvidas com a causa do Terceiro 
Setor. No último dia da Semana do Conhecimento 
foi realizada uma reunião com os conselheiros do 
Conselho deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho 
consultivo da fundaes, que fizeram uma reflexão 
sobre os conteúdos abordados no evento e 
delinearam os próximos passos da instituição.

Facilitadores:

Joanne Linzey, Lycia Neumann e Rogério Arns
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“A Fundaes tem uma capacidade única de congregar quem investe e 

trabalha para uma sociedade civil mais organizada e efetiva. E a Semana 

do Conhecimento 2014 demonstrou o potencial da Federação em alavancar 

resultados sociais através de suas filiadas.”

Rogério Arns neumann
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o 4º Café Social Fundaes, realizado no dia 24 de fevereiro de 2014, 
no auditório do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), 
teve palestra com o tema “Parcerias intersetoriais e o processo de 
desenvolvimento social: possibilidades e desafios”. 

a palestra foi ministrada pelo professor dr.  alexandre reis rosa, 
que também participa como colaborador e associado de entidades 
acadêmicas internacionais e nacionais como a Academy of Management 
(AoM), a European Group for organizational Studies (EGoS), a Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Administração (ANPAd), a 
Sociedade Brasileira de Estudos organizacionais (SBEo) e a Rede de 
Pesquisadores em Gestão Social (RGS). 

o objetivo foi discutir as possibilidades e os desafios do processo 
de desenvolvimento social, através de parcerias estabelecidas entre 
governo, classe empresarial e sociedade civil organizada.

4º CAFÉ SoCIAl

EVENTOS
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Com o intuito de integrar e fortalecer as organizações 
que atuam no Terceiro Setor, no dia 28 de maio 
de 2014 foi realizada a primeira edição do Fórum 
fundaes, tendo como tema central “inovação social: 
transformando o cotidiano”, que teve a participação 
de 56 pessoas.  A programação contou com três 
palestrantes, que abordaram conceitos, práticas 
inovadoras, soluções coletivas e tendências. 

As palestras foram proferidas pelo especialista 
em políticas públicas rogério arns neumann; pela 
promotora de Justiça do Ministério Público do 
espírito Santo (mPeS) vera  lúcia  murta  miranda; e 
pelo gerente de Inovação da Secretaria de  Estado de 
ciência, Tecnologia, inovação, educação Profissional e 
Trabalho (Sectti), marcelo vivácqua.

Realizada no dia 29 de julho de 2014, a I Roda 
de Conversa Fundaes abordou o tema “Mídias 
sociais: impacto e uso estratégico para se obter 
bons resultados”, com o especialista André 
damasceno  mendes, que falou para 40 participantes.

I Fórum Fundaes

I Roda de conversa
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com o tema “gestão colaborativa de projetos sociais: 
aplicando o  canvas  na sua organização”, o Workshop 
Fundaes foi promovido no dia 28 de agosto de 2014, 
tendo como facilitador o doutor em Administração 
Pública e governo pela fgv-SP alexandre reis 
Rosa. o palestrante é também professor da Ufes e 
conselheiro da Fundaes.

Alexandre Reis Rosa abordou assuntos como gestão 
social e criação de valor compartilhado;  pensamento 
visual; fundamentos da gestão de projetos e 
processo de cocriação de projetos,  entre outros 
conteúdos, para um público formado por 47 pessoas, 
entre profissionais de organizações sociais, empresas 
e estudantes de áreas afins. 

o II Fórum Fundaes, realizado no dia 24 de 
setembro de 2014, teve em sua programação 
duas palestras. doutor Tomáz de aquino resende, 
advogado, especialista, consultor em terceiro 
setor e intersetorialidade, e sócio do Escritório 
nelson Wilians advogados associados, falou sobre 
“imunidade tributária nas entidades sem fins 
lucrativos”. 

Já deivis Guimarães, especialista em gestão pública, 
reconhecido em 2014 como um dos 50 melhores 
gestores públicos do País, abordou o tema “Equilíbrio 
financeiro, manutenção organizacional e parceria 
pública: um desafio em busca de sustentabilidade”. 
o II Fórum Fundaes teve a participação de 71 
convidados.

Workshop fundaes

II Fórum Fundaes

EVENTOS
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durante a XI Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia – innovasocial, entre os dias 12 e 15 de 
novembro de 2014, a Fundaes participou com um 
estande, onde apresentou suas atividades, palestras 
e exposição dos projetos das entidades filiadas. 
Também distribuiu o livro sobre o Terceiro Setor 
editado pelo Instituto Carlos lindenberg com apoio 
do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), 
ArcelorMittal, Instituto Sincades e Rede Gazeta.

• arcelormittal Tubarão  

• edP energias do brasil 

• fibria celulose 

• marca ambiental 

(instituto marca de desenvolvimento Socioambiental) 

XI Semana Estadual 
de ciência e Tecnologia 
Innovasocial

Empresas participantes da Rodada 
de Empreendimentos para Negócios Sociais

• despertar - Centro de Integração Empresa-Escola do 

Espírito Santo – (CIEE-ES)

• Selo compromisso com a criança - Associação 

Capixaba contra o Câncer Infantil - Acacci 

• caiu na rede é Jovem  - instituto tamojunto

• rolê - Carlos Henrique Victório Gonçalves (Abelhão)

• vidativa - Fundação Batista da Praia do Canto 

• varal agência de comunicação - Associação 

Ateliê de Ideias 

• olhos d’água - instituto terra

• assistência ao deprimido e ao Portador

da Síndrome do Pensamento Acelerado - Luiz Renato 

Casillha 

Projetos apresentados na Rodada de  
Empreendimentos para Negócios Sociais

• Petrobras 

• rede gazeta (instituto carlos lindenberg) 

• Samarco mineração

• unimed vitória (instituto unimed vitória)

• vale

• Joga bonito – Associação Joga Bonito 

• na onda do futuro – Associação Lar semente 

do Amor

• Pad - Programa de Assistência Dermatológica - 

Associação Albergue Martim Lutero 



Com o objetivo de capacitar entidades em planejamento e gestão para um 
perfil mais empreendedor e sustentável, a fundaes está desenvolvendo o 
projeto Qualificação para a Sustentabilidade, patrocinado pela Petrobras. 
As atividades contemplam 18 organizações sociais, localizadas nos 
municípios que fazem parte da área de atuação direta da empresa. Elas 
tiveram seus projetos aprovados na seleção pública Integração Petrobras 
Comunidades. 

o projeto está na fase de capacitação por meio de oficinas com dois 
módulos: Planejamento estratégico e gestão do Terceiro Setor, seguidos 
de acompanhamento nas atividades práticas. Todas as atividades são 
executadas por uma equipe de profissionais a serviço da fundaes, durante 
12 meses. ao final, as entidades capacitadas terão o seu modelo de gestão 
e o seu planejamento elaborados, contribuindo para os seus resultados.

Qualificação 
Para a SuSTenTabilidade

PRoJEto PEtRoBRAs



Ganhos de efi cácia e efetividade

“O projeto capacita as instituições para um 
gerenciamento mais efi ciente de seus processos 
e recursos, contribuindo para ganhos em efi cácia 
e efetividade de suas intervenções a partir de 
alguns parâmetros mínimos de um modelo 
gerencial capaz de dar às organizações um perfi l 
mais empreendedor. Com uma metodologia 
teórico-aplicada, alternando a transmissão 
de conceitos e instrumentos com o exercício 
prático, espera-se que, ao fi nal dos trabalhos, 
os participantes tenham experimentado os 
conceitos e as ferramentas básicas para o 
planejamento estratégico e gestão social”.

Regina Murad
coordenadora Pedagógica do Projeto 
e conselheira consultiva da Fundaes
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• associação de Pais, amigos e Pessoas com 

deficiência, de funcionários do banco do brasil 

e da comunidade. 

• associação ateliê de ideias

• associação lar Semente do amor

• ação comunitária do espírito Santo (aces) –

desenvolve o Projeto Barra do Riacho, em Aracruz

• fundação fé e alegria

• lar batista albertine meador

• Serviço de engajamento comunitário (Secri)

• instituto Portas abertas 

• fundação de desenvolvimento agropecuário  do  

espírito Santo (fundagres) –  desenvolve o projeto 

em São Mateus

• associação capixaba contra o câncer infantil 

(Acacci)

• obras Passionistas São Paulo da cruz

• Programa de Promoção à assistência Social  

casa verde

• associação Pestalozzi de anchieta

• associação mulheres Produtivas de itaipava

• cooperativa de valorização, incentivo e 

desenvolvimento Agropecuário Sustentável 

(Coopervidas)

• Projeto  arte comvida –  Pacovi

• associação de Pais e amigos dos excepcionais –  

Apae de São Mateus 

• cáritas diocesana de colatina

Região Metropolitana 
da grande vitória

inSTiTuiçÕeS 
conTemPladaS 
no ProJeTo

Região Sul 

Região Norte

PRoJEto PEtRoBRAs
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A Fundaes alcançou 38 publicações espontâneas 
em jornais e sites de notícias em 2014, além de 
entrevistas em programas de Tv e um espaço 
dedicado à Semana do Conhecimento. 

Para estreitar o relacionamento com o público e 
dar visibilidade à marca, seus projetos e parcerias, 
a Fundaes utiliza diversas ferramentas de 
comunicação, como as redes sociais e divulgação na 
mídia de forma espontânea.

Redes sociais

• Perfil da fundaes no facebook - 917 amigos 
visualizam, curtem e comentam os posts.
• fan Page da fundaes - 100 fãs e 92 curtidas. 

• linkedin

exPoSição na mídia

comunicação
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A Fundaes participa ativamente de movimentos e iniciativas que 
fortalecem e complementam a sua atuação. Esta articulação é realizada 
com objetivo de desenvolver, profissionalizar e integrar o Terceiro Setor.

o Terceiro Setor conectado é um coletivo formado por 
organizações sociais, com o objetivo de fortalecê-las 
por meio de um canal horizontal de comunicação e de 
integração de saberes e práticas entre as organizações 
participantes. 

Recepac 

Rede de Cooperação em Estudos, Extensão e Pesquisa 
sobre Ambientes Costeiros Capixabas

a fundaes integra o  comitê Técnico científico da 
recepac. estruturada por meio de uma parceria entre o  
estaleiro Jurong - eJa e  o instituto federal de educação 
– ifes, a rede  é  multidisciplinar e envolve entidades 
governamentais e não governamentais. Seu objetivo 
é integrar conhecimentos e ações na preservação  e no 
uso sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos 
da área de influência do estaleiro Jurong aracruz – eJa. 
Está estruturada a partir de condicionante integrante da 
sua licença de Instalação.

• instituto chico mendes de conservação da 

biodiversidade – icmbio

• Superintendência do Patrimônio da união no estado 

do espírito Santo – SPu/eS

• universidade federal do espírito Santo – ufes

• Secretaria estadual de meio ambiente e recursos 

hídricos – Seama

• instituto estadual de meio ambiente e recursos 

hídricos – iema

• Secretaria estadual de ciência, Tecnologia, 

inovação, educação Profissional e Trabalho – Sectti

• instituto capixaba de Pesquisa, assistência Técnica 

e extensão rural – incaper

• Prefeitura municipal de aracruz – Pma

• Prefeitura municipal de fundão – Pmf

• federação das indústrias do espírito Santo – findes

• Sindicato das empresas Particulares de ensino do 

espírito Santo – Sinepe/eS

ConsCiÊnCiA

“A profissionalização dos que atuam no Terceiro Setor é fundamental, 
bem como a participação e contribuição de seus atores nos debates para 
a formulação e aplicação de políticas de Assistência Social e Garantia 
de Direitos. As entidades, reunidas em federações ou outros fóruns, já 
percorreram um longo caminho e têm consciência do desafio a ser vencido 
intra-entidades.”

Robson Melo - conselheiro consultivo

rePreSenTaçÕeS

Fazem parte desta rede de representações

TeRceiRo seToR conecTado Também fazem parte da rede do Recepac:
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A Fundaes é integrante do Comitê Permanente de 
Tecnologia e inovação Sociais, juntamente com a 
Sectti, a Ufes, a Abipir, o Incaper e a Sedu. 
o objetivo do grupo é promover atividades relativas 
aos temas, identifi car ações e conectá-las para o 
desenvolvimento social no Espírito Santo. A primeira 
atividade foi discutir e organizar a XI Semana 
estadual de ciência e Tecnologia, a innovasocial, que 
aconteceu em novembro de 2014. 

Contribuir para a construção de um Estado referência. 
Este foi o objetivo de um grupo de empresários ao se 
reunir e fundar, em 2003, o Espírito Santo em Ação. 

Com o compromisso de atuar na formação de uma 
sociedade melhor e mais justa, o trabalho desta 
organização não governamental capixaba visa 
a tornar as empresas ainda mais conscientes e 
participativas em seu papel econômico e social.

coPiTes - coMiTÊ PeRManenTe de TecnoLoGia 
e inoVaÇÃo sociais

esPÍRiTo sanTo eM aÇÃo

Sócio-manTenedor
Para viabilizar os seus projetos e alcançar os seus objetivos, a Fundaes criou a categoria de Sócio Mantenedor, 
que possibilita a participação das empresas que desejam investir na missão de unir, congregar e fortalecer o 
Terceiro Setor no estado do espírito Santo. a vale é a primeira empresa sócia-mantenedora da fundaes, 
desde 28 de outubro de 2014. 
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o que seria do Estado do Espírito Santo sem entidades 
como a acacci; a afecc; as fundações educacionais, 
como faesa e fucape; sem o albergue martim lutero 
para os que vêm do interior em busca de atendimento 
de saúde na capital; sem a Santa casa de misericórdia; 
sem o Ateliê de Ideias e o Secri no território de São 
benedito; sem o movive e a fundação otacílio coser, 
atuando em vila velha; sem a fundação batista, na 
região de São Pedro; sem a cáritas; para citar aqui 
só alguns poucos exemplos? Portanto, importância 
indiscutível é a do Terceiro Setor. 

Como se não bastasse esta sua importância social, 
complementando ou mesmo suprindo a falta 
de políticas públicas, é um setor da economia 
que também emprega e gera renda de maneira 
expressiva. Com uma peculiar dimensão distributiva 
de renda, porque já na sua geração não se espera que 
o bolo seja feito para então ser dividido.

Qualificar-Se Para Qualificar 
o Terceiro SeTor

E mais do que de voluntários, sem os quais não existiria, 
o Terceiro Setor se vale de qualificações profissionais, 
embora ainda não percebido assim. Não se vale 
apenas de boas vontades. nele estão profissionais que 
estudam a sociedade e agem no desenvolvimento local, 
diretamente junto aos beneficiários das suas ações. 

Não será, portanto, “achismo” acompanhado de 
doações que vão continuar desenvolvendo e 
fortalecendo o Terceiro Setor. Precisa muito mais de 
qualificação de sua gestão, de reconhecimento pelos 
Primeiro e Segundo Setores e de investidores sociais, 
público e privado.

neste desafio está a missão da fundaes: 
qualificar-se para qualificar o Terceiro Setor 
Capixaba, na esperança, ou quase certeza, de que o 
reconhecimento e o investimento social responsável 
vêm em decorrência.

Conselho Deliberativo da Fundaes

VISãO DE FUTURO



PATroCiNADores fUNDAes

• arcelormittal Tubarão 

• companhia Portuária de vila velha - cPvv

• instituto Sincades

• instituto unimed vitória 

• log-in  logística Termodal

• Prysmian group

• vale



APoiADores e PArCeiros fUNDAes

• andré damasceno mendes -o melhor do marketing 

• associação brasileira dos inventores e Pesquisadores inovadores - apibir

• conselho regional de contabilidade - crc-eS

• cristal Produções

• espírito Santo em ação

• fabio vicentini - arco arte e comunicação

• federação das indústrias do espírito Santo - findes

• fucape business School

• instituto TamoJunto

• load eventos 

• mile4 assessoria de comunicação

• ministério Público do estado do espírito Santo - mPeS

• mP Publicidade

• nelson Wilians & advogados associados

• Petrobras

• Secretaria de estado da ciência, Tecnologia, inovação,  

educação Profissional e Trabalho do espírito Santo - Sectti/eS

•Singular contábil



demonSTraçÕeS 
FINANCEIRAS
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em 31 de dezembro de

Nota 2014 2013

ATiVo

circulanTe

Caixa e Equivalentes de Caixa 05 50.509,84  713,09 

Créditos a Receber 06 4.855,00 -   

valores Pendentes de Prestação de contas 07 600,00 -   

despesas Antecipadas 07 40,24 -   

 Total do circulante 56.005,08 713,09 

não-circulanTe

Imobilizado 08 5.561,01 1.875,94 

 Total do não-circulante 5.561,01 1.875,94 

ToTal do aTivo 61.566,09  2.589,03 

PAssiVo

CirCUlANTe

vinculado ao fornecimento 
de Mat. e Serviços 09.a             3.450,00                         

-   

vinculado a consignações 09.b                  93,12                        
-   

vinculado a obrigações Tributárias 09.c             7.962,25                         -   

obrigações com Pessoal/Empregados 09.d           12.984,80                         -   

Recursos de Projetos 10          23.847,03                        -   

outras obrigações             1.994,84           3.035,17 

 Total do circulante            50.332,04           3.035,17 

PaTrimÔnio líQuido

Patrimônio Social 12                          -             5.210,05 

déficit acumulado 12               (446,14)        (5.656,19)

Ajustes de Exercícios 
Anteriores 12                 190,39                        -   

Superávit do Exercício 12            11.489,80                        -   

 Total do Patrimônio 
líquido           11.234,05            (446,14)

ToTal do PaSSivo e 
PaTrimÔnio líQuido            61.566,09           2.589,03 

balanço PaTrimonial
31 de Dezembro 2014 e de 2013 (em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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demonSTraçÕeS do fluxo 
de caixaS dfc - mÉTodo indireTo
31 de Dezembro de 2013 e de 2014 (em  reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

em 31 de dezembro de

Nota 2014 2013

fluxo de caixa das atividades operacionais

      Superávit/déficit líquido do exercício 13     11.489,80      (5.656,19)

      Ajustes ao Superávit                       

      (+) depreciações e Amortizações 11           417,65            681,87 

Superávit (déficit) ajustado 11.907,45   (4.974,32) 

Variações de ativos e passivos      41.801,63         3.013,32 

  Créditos a Receber 06     (4.855,00)                       -   

  valores Pendentes a Prestação de contas 07        (600,00)                    -   

  despesas Antecipadas 07           (40,24)                   -   

  vinculado ao fornecimento 
de Materiais e Serviços 09.a       3.450,00           (21,85)

  vinculado a consignações 09.b         93,12                      -   

  vinculado a obrigações Tributárias 09.c      7.962,25                      -   

  obrigações com Pessoal/Empregados 09.d     12.984,80                      -   

  Recursos de Projetos 10     23.847,03                      -   

  outras obrigações      (1.040,33)        3.035,17 

Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais     53.709,08     (1.961,00)

fluxos de caixa das atividades 
de investimentos      (3.912,33)         (349,00)

(-) Aquisição de Imobilizado 08     (3.912,33)         (349,00)

Caixa líquido utilizado nas atividades 
de investimentos      (3.912,33)         (349,00)

AUMeNTo (reDUçÃo) De CAiXA 
e eQUiVAleNTes De CAiXA      49.796,75       (2.310,00)

Caixa e equivalente de caixa 
em 1º de janeiro 05          713,09         3.023,09 

Caixa e equivalente de caixa 
em 31 de dezembro 05     50.509,84            713,09 

 Aumento (redução) de caixa 
e equivalentes de caixa      49.796,75       (2.310,00)
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Descrição Patrimônio  
social

superávit 
Acumulado 

Déficit 
Acumulado

Ajustes de 
exerc. Ant. Patrimônio social

saldo em 31/12/2012    5.685,05                 -        (475,00)                  -          5.210,05 

absorção de déficit    (475,00)                  -   475,00                  -                      -   
déficit do exercício                   -                      -    (5.656,19)                              -       (5.656,19)

Saldo em 31/12/2013      5.210,05 -        (5.656,19)                                 -         (446,14)

absorção de déficit  (5.210,05)                     -          5.210,05                  -                      -   

Ajustes de Exercícios Anteriores                      -                        -                        -            190,39         190,39 

Superávit do Exercício                 -        11.489,80                   -                    -      11.489,80 

saldo em 31/12/2014  -    11.489,80      (446,14)           190,39    11.234,05 

Imobilizado 08 5.561,01 1.875,94 

 Total do não-circulante 5.561,01 1.875,94 

ToTal do aTivo 61.566,09  2.589,03 

demonSTraçÕeSdaS muTaçÕeS 
do PaTrimonio líQuido dmPl
31 de Dezembro de 2013 e de 2014 (em  reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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em 31 de dezembro de

Nota 2014 2013

Receita ordinárias 04.iv     97.380,72     35.720,29 

outras Receitas 04.iv         136,64         308,29 

Receitas com Eventos 04.iv     58.182,00                 -   

Receitas Extraordinárias 04.iv             0,01                 -   

Total de receitas 155.699,37   36.028,58 

(-) remuneração de Pessoal c/ vínculo empregatício 11 42.761,12                   -   

(-) benefício a Pessoal c/ vínculo 
Empregatício

11 1.734,00                   -   

(-) Encargos Sociais 11 17.511,96                   -   

(-) remuneração de Pessoal s/ vínculo empregatício 11 13.831,00                   -   

Total de Despesas c/ recursos humanos 75.838,08                   -   

(-) despesas c/ Serviços de Terceiros 11 21.569,99 26.222,75

(-) despesas c/ Materiais 11 583,89                   -   

(-) despesas c/ Comunicações 11 3.682,10 2.796,06

(-) despesas c/ Manutenção da Infraestrutura 11 15,00                   -   

(-) outras despesas Administrativas 11 14.764,59 10.709,65

(-) despesas Tributárias 11 396,25 167,51

(-) despesas com Repasses 11 231,40 11,40

Total de Despesas Administrativas 41.243,22 39.907,37

(-) depreciação e Amortização 11 417,65 681,87

Total de Depreciação e Amortização 417,65 681,87

Receitas Financeiras 04.iv 542,29 542,29

(-) despesas Financeiras 11 700,92 266,45

Total do resultado financeiro (158,63) 275,84

(-) despesas com Eventos 11 26.551,99                   -   

Total de Despesas com eventos 26.551,99                   -   

sUPerÁViT (DÉfiCiT) Do eXerCÍCio      11.489,80      (4.284,82)

demonSTraçÕeS do reSulTado 
do EXERCÍCIo - dRE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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NoTA 01 – CoNTeXTo oPerACioNAl

A Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo 

- fundaeS constituída em 29/02/2002 tem como finalidade 

representar, articular e contribuir para o profissionalismo e a 

transparência das associações e fundações filiadas. É uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no cnPJ sob 

o número 05.237.947/0001-34, estabelecida na Avenida Jerônimo 

monteiro, 1000 sala 1605 – centro – vitória – eS. Para alcançar 

suas finalidades, a fundaeS poderá desenvolver as seguintes 

atividades:

• divulgar a finalidade e os valores das fundações e associados, em 

geral, e das filiadas de modo especial;

• Promover os eventos necessários aos interesses das filiadas;

• Prestar informações e assessoramento, quando possível, no que 

for solicitado;

• distribuir às filiadas materiais de uso em comum, de produção 

própria ou de terceiros;

• contribuir com o aprimoramento profissional e administrativo 

dos colaboradores das filiadas;

• Promover intercâmbios e trocas de serviços entre as filiadas, e 

entre estas e outras instituições congêneres, na busca permanente 

e eficiente da qualidade dos serviços que prestar.

NoTA 02 – APreseNTAçÃo DAs DeMoNsTrAçÕes fiNANCeirAs

as demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de 

contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a interpretação Técnica 

iTg 2002 – “entidades sem finalidade de lucros”, combinada com 

a nbc Tg 1000 (resolução cfc 1.255/2009) “contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas”. A preparação de demonstrações 

financeiras em conformidade com as referidas normas requer 

o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de 

julgamento por parte da administração da Associação no processo 

de aplicação das políticas contábeis.

NoTA 03 – MoeDA fUNCioNAl e MoeDA De APreseNTAçÃo

as demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, 

que é a moeda funcional da Federação. 

NoTA 04 – resUMo DAs PrÁTiCAs CoNTÁBeis

i – apuração do resultado

o reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em 

conformidade com o regime contábil de competência.

ii – direitos e obrigações

os direitos e as obrigações foram classificados em ordem 

decrescente de realização e exigibilidade, sendo que aqueles 

realizáveis e exigíveis até ao final do exercício seguinte 

são classificados no ativo circulante e Passivo circulante, 

respectivamente, enquanto que os que serão realizados e exigidos 

após o término do exercício seguinte são classificados no ativo e 

Passivo Não Circulantes, respectivamente.

iii – aplicações financeiras de liquidez imediata

Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos 

rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço, 

em obediência ao regime de competência dos exercícios. os 

resultados obtidos são aplicados integralmente nas atividades da 

Instituição.

iv – registro contábil das receitas

os registros contábeis das receitas estão segregados em contas 

específicas que identificam as suas origens, especialmente com as 

contribuições, aplicações financeiras de recursos, convênios com 

órgãos públicos, e outros. 

Contribuições  R$ 97.380,72

Receitas Financeiras  R$ 542,29 

outras Receitas  R$ 136,64        

Receitas com Eventos  R$ 58.182,00

Receitas Extraordinárias  R$ 0,01

ToTAl De reCeiTAs  r$ 156.241,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e 
investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata.

* Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras – Recursos com 
Restrições - Vide Nota 10.

NoTA 05 – CAiXA e eQUiVAleNTes De CAiXA

NoTA 07 – ADiANTAMeNTos e DesPesAs ANTeCiPADAs 

NoTA 08 – ATiVos iMoBiliZADos

os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição 

até 31/12/2014 e apresentaram as variações, levando em 

consideração a vida útil econômica dos bens.

NoTA 09 – PAssiVos

a) Fornecedores de Materiais e Serviços

avaliados pelo valor de entrada de notas fiscais emitidas contra a 

instituição, em decorrência do fornecimento de materiais, insumos 

e gêneros diversos diretamente relacionados à atividade fim 

da entidade que serão liquidados nos meses subsequentes do 

exercício seguinte.

imobilizado

Taxa mÉdia 
ANUAl                              

de dePreciação 
%

2014 2013

Equipamentos de 
Informática 20% 6.323,33 3.560,00

Equipamentos de 
Copa e Cozinha 10% 349,00 349,00

Equipamentos de 
Som & vídeo 20% 1.149,00 0,00

Móveis e Utensílios 
diversos 10% 7.703,72 7.703,72

Biblioteca 10% 1.280,00 1.280,00

sUBToTAl 16.805,05 12.892,72

(-)depreciação Acu-
mulada 11.244,04 11.016,78

ToTAl 5.561,01 1.875,94

2014 2013

Créditos a receber  - Pag. Seguro 4.855,00 0,00

2014 2013

Fornecedores R$ 3.450,00 R$ 0,00

2014 2013

Adiantamentos a Fornecedores 600,00 0,00

despesas Antecipadas 
Apólice de Seguros 40,24 0,00

Composição do imobilizado 2014

Saldo imobilizado líquido no início 
do exercício 1.875,94

Aquisições 3.912,33

depreciação no exercício (417,65)

Saldo imobilizado líquido no final 
do exercício 5.561,01

2014 2013

Caixa Geral 132,55 52,60

Bancos Conta 
Movimento - 
Recursos livres 

14.541,59 660,49

Bancos Conta 
Movimento - 
Recursos com 
Restrições*

6.491,27 0,00

Aplicações 
Financeiras liq. 
imediata – rec. 
com Restrições*

29.344,43 0,00

50.509,84 713,09
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b) Vinculado a Consignações

Neste título estão registrados os valores de Imposto e Renda na 

Fonte, Contribuição Sindical descontados em folha de salários dos 

funcionários a recolher aos credores.

d) obrigações com Pessoal / empregados

neste grupo temos os seguintes itens:

• obrigações com Pessoal – Salários a Pagar: valor líquido dos 

salários dos funcionários de dezembro/2014 que serão pagos 

no início de Janeiro/2015 observando a legislação trabalhista 

vigente.

• Provisão para férias: contempla a provisão do saldo de férias 

e respectivos encargos sociais (inSS, fgTS e PiS) devidos aos 

empregados da instituição até 31/12/2014.

NoTA 10 – reCUrsos De ProJeTos

o Projeto Qualifi cação de entidades Parceiras da Petrobras 

organizado pela Federação das Fundações e Associações do 

espírito Santo – fundaes abrange 17 organizações Sociais 

localizadas em 13 Municípios - ao longo do litoral Capixaba, de 

Conceição da Barra à Marataízes, e o município não litorâneo de 

cariacica – que fazem parte da área de atuação direta da Petrobras. 

o saldo constante na conta Recursos de Entidade Privada Nacional 

(Passivo), no valor de R$ 23.847,03 (vinte e três mil oitocentos e 

NoTA 12 – PATriMÔNio lÍQUiDo

o Patrimônio líquido da FUNdAES apresentou o seguinte saldo no 

exercício 

c) Vinculado a obrigações Tributárias

Registra as obrigações tributárias decorrentes de retenção na 

fonte por ocasião de pagamentos a fornecedores de serviços 

sujeitos a retenção de IRRF, ISSQN e PIS/CoFINS/CSll de acordo 

com a legislação vigente, bem como, o fgTS e o PiS incidentes 

sobre a folha de pagamento de salários.  

2014 2013

Com Pessoal

Salários e adicionais, férias, 
13º, fgTS

vale transporte, PiS, 
treinamentos etc. 75.838,08 0,00

Com Terceiros

Serviços Informática, 
consultoria, gráfi cos

Jurídico, Contábeis,
Comunicação etc. 21.569,99 26.222,75

Com Administração

Materiais, telefone, 
Manutenções, taxas 

Aluguéis, Emolumentos, 
Publicidade etc. 20.374,15 14.471,86

Despesas com eventos

Eventos diversos 26.551,99 0,00

Despesas c/ Depreciação e 
Amortização

depreciação e Amortização 417,65 0,00

outras despesas

depreciação, Eventos e 
Extraordinárias etc. 0,00 681,87

Total 144.751,86 41.376,48

2014 2013

Imposto de Renda na Fonte R$ 93,12 R$ 0,00

     Saldo do Exercício Anterior R$ (446,14)

    Ajustes de Exercícios Anteriores R$ 190,39

    Superávit do Exercício R$ 11.489,80

    Saldo Final R$ 11.234,05

2014 2013

PIS a Recolher R$ 106,83 R$ 0,00

ISSQN a Recolher R$ 580,70 R$ 0,00

irrf a recolher (Terceiros) R$ 434,36 R$ 0,00

INSS a Recolher FoPAG R$ 6.079,36 R$ 0,00

fgTS a recolher R$ 761,00 R$ 0,00

quarenta e sete reais e três centavos) refere-se ao adiantamento 

recebido do Projeto fi rmado com a Petrobras.

NoTA 11 – DesPesAs

São os gastos realizados para manutenção e funcionamento da 

entidade, apurados, e lançados por provisão ou realizados dentro 

da competência, apresentadas e apuradas através de Notas Fiscais 

e recibos, conforme exigência fi scal.

     Saldo do Exercício Anterior

    Ajustes de Exercícios Anteriores

    Superávit do Exercício

    Saldo Final
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NoTA 13 – Do DÉfiCiT Do eXerCÍCio

o superávit do exercício de 2014, no montante de R$ 11.489,80 

(onze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) 

está registrado na conta de superávit do exercício enquanto não 

aprovadas as contas pela Assembleia dos associados, e após a sua 

aprovação deve ser transferido para o Patrimônio Social. 

NoTA 14 – TerMo De resPoNsABiliDADe

a entidade assume plena responsabilidade pela fidedignidade da 

presente demonstração contábil. 

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo às 

demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 

31/12/2014.

vitória – eS, 31 de dezembro de 2014.

Cynthia Mavi Molina duarte

Presidente

Singular ServiçoS conTÁbeiS eSPecializadoS lTda.-me

CRC-ES 002620/o

cnPJ: 06.191.939/0001-67

roberTo Schulze

Técnico em contabilidade

CRC-ES 6.880/o-2

cPf: 793.096.157-53
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