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CONFIES –
Quem somos 

(2018) -
Números

Fonte: Quem Somos  Confies, 
censo ano base 2017 

Amostra de 55 fundações de apoio (60% do total)

• Recursos movimentados: 4,8 bilhões de reais

• Pessoal CLT: 22 mil

• Pessoal Bolsistas: 42 mil

• Total Pessoal : 64 mil;

• 132 instituições apoiadas;  

• Projetos: 21 mil

• Possuem Políticas de Compliance: 40% 



UNIVERSIDADE
LABORATÓRIOS, DOCENTES, T.A., 
ALUNOS E BUROCRACIA

EMPRESA/SOCIEDADE
DEMANDAS POR CONHECIMENTO 
E RH, CO-FINANCIANDO,.. 

GOVERNO
LEIS, FINANCIAMENTO, BUROCRACIA, 

COMPRAS, ETC

FUNDAÇÃO DE 
APOIO

GERINDO PROJETOS DE 
P&D&I, COMPRAS, BOLSAS, 

CLT, PCs

Objeto do Marco Legal: Tríplice Hélice



DIREITO PÚBLICO EMPRESA/SOCIEDADE
DIREITO PRIVADO

DIREITO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE 
APOIO

DIREITO PRIVADO

Objeto do Marco Legal: Tríplice Hélice



FINALIDADES DE UMA FUNDAÇÃO

• Contratar recursos para Pesquisa, Ensino, Extensão e Desenv. 
Institucional da Universidade Apoiada;

• Contratar força de trabalho auxiliar aos projetos;

• Conceder Bolsas conforme a lei; 

• Comprar no mercado interno;

• Importar segundo a Lei 8010/90;

• Prestar contas aos órgãos financiadores e de controle;



CGU
TCU

TCE

AGU

IFES

FIN

MP

RFMPF

MTb

INSS

ANP

ANEEL

MEC

MCTIC

COPPETEC

ORGÃOS QUE 
CONTROLAM 
FUNDAÇÃO 
(15) 



BASES DO 
MARCO LEGAL

Emenda à Constituição 85/2015, reescreveu o 
capitulo de C&T da CF e colocou a Inovação 
como prioridade do Estado,  e alterou o artigo 
167  e promoveu a flexibilidade na gestão;

Lei 13.243/2016 – Aperfeiçoa 9 leis, inovação, 
fundações, licitação, RDC, Magistério; 
Estrangeiro, Importação, Isenções para 
importação e das contratações temporárias;

Decreto do Marco 9283/2018 – Regulamenta 
lei 13.243/16 e introduz outros conceitos



tópicos 
selecionados (1)

API: Ambiente Promotor da Inovação (Artigo  2º );as ICTs
poderão ceder imóveis a entidade privada  ou públicas

ICT Pública (economia mista)  e ICT Privada (3º setor); 

DOA (artigo 74º) : até 15%;

TT sem licitação e LEP: artigo 12º;

Cessão de Direitos de PI ao docente sem ônus mediante 
remuneração: artigo 13º ;

Politica de Inovação: artigo 14º ; toda ICT adotará sua PI e 
a concessão de recursos levará em conta; 

O NIT poderá ter personalidade jurídica, inclusive sob a 
forma de Fundacao ( artigo 16º ) 



tópicos 
selecionados (2)

Fim do Siconv: Convenio ECTI de órgãos públicos com transferência 
de recursos, artigo 38º, adotará plataforma eletrônica especifica, 
até lá convenio tradicional (paragrafo 5º );

Capital Intelectual (artigo 38º paragrafo 6º ): usa-se clausula 
especifica para remuneração;

Transposição de rubricas (artigo 46º): as alterações que não 
ultrapassem 20% não precisam de anuência prévia: 

PC por Resultado:. Prestação de Contas será simplificada e 
privilegiará os resultados obtidos: (artigo 58º );

Liberação de Parcelas: não ficará mais condicionada a aprovação da 
PC parcial (artigo 55º)

Importação: ficam dispensadas de controle prévio ao despacho 
aduaneiro (artigo 71º, parágrafo 2) e terão tratamento equivalente a 
material perecível ( artigo 579º paragrafo 1) 



TCU e suas 
regras de ouro

1. Processo de registro e credenciamento; 

2. Relacão com a universidade (normas internas, 
ressarcimento..);

3. Norma de Bolsas (público-alvo, valores, ...)

4. Instrumentos Contratais (uso de bens da IFES, 
informações mínimas, uso de pessoal... );

5. Acompanhamento e controle (sumissao do projeto as 
instancias. Registro centralizado, transparência, etc)

Decreto 7423



Política com 
ÓRGÃOS DE 
CONTROLE

Dezembro de 2017



Termo de 
Entendimento 
(dezembro 
2017)

DOA: obedece a legislação e 
serve para manter o 

equilíbrio econômico-
financeiro do Projeto;

TAXA: aplicadas em contratos 
é legitima e seu montante 

definido em cada 
instrumento por negociação 

entre as partes;

FLEXIBILIDADE, reconhece a 
necessidade para projetos de 

P&D e a necessidade de 
agregar naturezas de 

despesas como pessoal, 
custeio e capital (vide Projeto 

Rubrica Única);

RESULTADO: avaliação dos 
projetos por resultado é 

indispensável seja no 
decorrer ou no final, as 

demais dimensões eficiência, 
conformidade... devem levar 

em conta a razoabilidade, 
proporcionalidade e os custos 

do controle em relação ao 
retorno.



Termo de 
Entendimento 
(dezembro 
2017)

COMPRAS: Lei 8958, Lei 10.973, e decreto 8241/14 pesquisa de mercado  
e outros normativos dos clientes;

RELACAO COM A IFES: a) regras de enquadramento de projetos: b) 
participação e remuneração de docentes e funcionários; c) prestação de 
contas anuais; d) politica de transparência e integridade; e) anuência 
para captação de recursos direta de recursos; f) regras para bolsas de 
vinculados. 

CAPTACAO DE RECURSOS: desde que autorizado pela IFES e em conta 
especifica; 

BOLSAS: autoriza bolsas para docentes, funcionários e alunos, nao
independente da fonte, observando o teto, nao possuem 
necessariamente carga horária, com valor de acordo com o merito
academico



Termo de 
Entendimento

DIÁRIAS: pode ser concedida para de fora da 
universidade  desde que se comprove vinculo com o 
projeto e o deslocamento;

CONTRATACAO DE PESSOAL: critérios meritocráticos e 
banco de curriculum;

PROGRAMAS E PROJETOS: possível programas de 
pesquisa, inclusive com diversas fontes, objetivos de 
médio e longo prazo, usando-se o artigo 1º da Lei 8958;

TRANSPARENCIA: artigo 4º da Lei 8958 e do artigo 63 e 
64º do decreto da LAI.



Comentando a 
Auditoria do TCU



Contratos e 
convênios 

com projetos



Aprovação 
dos projetos 

pelos 
colegiados



Crendenciamento 
das Fundacões 



Supervisão da 
IFES sobre a 

FA



Ressarcimento
das IFES 



Transparencia 



Quesitos de controle para a IFES 



IMPOSIÇÕES 
LEGAIS

• LEI 13.243/16

• NOVO ACORDAO DA TRANSPARÊNCIA 
1178/2018 – IFES X FUNDACAO;

• Acesso pelo Portal da UFRJ: retroagindo 5 
anos, relatorios de todos os convenios e 
contratos, O uso de recursos humanos, bens e 
serviços da IFES apoiada, que deve ser 
considerados como recursos públicos para fins 
de contabilizacao da contribuicao de cada uma 
das partes do CONTRATO ou CONVENIO para 
fins de registro e ressarcimento

• MP RJ – Patrimônio segregado dos projetos e 
os gerados pelas receitas operacionais, receitas 
proprias versus receitas de clientes; parcela de 
reinvestimento, etc. Auditoria geral em todas 
as fundações! 



Risco de 
Desequilibrio
Economico-
Financeiro



COPPETEC - DOA efetiva ( Petroleiras) LIMITE DA DOA da 
AP = 5% 



COPPETEC - Casos Concretos (Petroleiras)



Restrições Diretas Explicitas:

OUTRAS RESTRIÇÕES˜

Texto: Manual 
Orientativo - ANP

Atendendo as restrições diretas do regulamento citadas 
acima,ficaram excluídas de sua base de cálculo para DOA as 
Despesas Acessórias com Importação, Custos Indiretos e 
Tributos.

RT3/ANP/2015



Restrições Implicitas (Ocultas)

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, lei de contratação de PNE nas Empresas
Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção:
-até 200 funcionários.................. 2%
- de 201 a 500 funcionários........... 3%
- de 501 a 1000 funcionários......... 4%
- de 1001 em diante funcionários... 5%

-LEI Nº 10.097 de 2000, ou Lei do Menor Aprendiz, toda empresa, de médio a grande porte, ou seja, organizações 
que possuem 50 ou mais funcionários, deve contratar para compor o seu quadro de colaboradores, de 5% a 15% 
de jovens na condição de aprendizes. A idade destes menores é de 14 a 24 anos

- Tarifas Bancárias
- Diferença das despesas acessórias com importação (restrição ANP de 20%)
- Benefícios CLT (Restrição ANP de encargos e Benefícios limitados a até 80%)
- Risco de Gestão



Conclusões

• A legislação avançou para melhorará a 
gestão;

• Mas permanece o poder discricionário e 
reativo da burocracia; 

• Desarmonia dos órgãos de controle; 

• Medo paralisante do gestor; 

• As fundações poderão desempenhar um 
papel destacada na atual conjuntura de 
escassez de recursos: fundos patrimoniais, 
gestão de projetos, outras receitas extras. 



Nossa pauta

• Luta contra a burocracia na pesquisa;

• Termo de Entendimento com a CGU, MCTIC, MEC, ANDIFES, CONIF

• Projeto rúbrica única

• Fundos Patrimoniais (Endowments); !3.800/2019; Manifesto

Ações

Congresso Nacional: Observatorio Parlamentar ( ABC, SBPC, CONFIES, 
CONFAP, ANDIFES e CONIF); 

Audiencia Pública da CCT da Camara; 



Obrigado


