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POLÍTICA DE GESTÃO FINANCEIRA, REGISTROS CONTÁBEIS, 
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES 
 

  
  

1- OBJETIVO E ABRANGÊNCIA  
  
1.1 A presente Política tem como objetivo estabelecer diretrizes claras e orientar os 
integrantes do IMPA sobre a gestão financeira e os registros contábeis, estabelecendo os 
princípios básicos a serem adotados na utilização e controle dos seus recursos financeiros e na 
realização ou obtenção de patrocínios e doações, de modo que o IMPA possa atuar de acordo 
com as melhores práticas e princípios de controle a gestão financeira do caixa, tornando as 
finanças do IMPA devidamente planejadas, executadas e controladas, assegurando a 
legitimidade, saúde financeira e a continuidade dos negócios, assim como a garantia da 
existência de registros que reflitam adequadamente as transações e posições contábeis em 
conformidade com a legislação brasileira. 
 
1.2 A presente Política é aplicável a todos os integrantes do IMPA, conforme definido no 
Código de Ética e Conduta do IMPA, sendo certo que a sua inobservância poderá acarretar a 
aplicação de medidas disciplinares que podem alcançar, inclusive, o encerramento das 
atividades do integrante junto ao IMPA e, no caso de terceiros prestadores de serviços e 
fornecedores, no encerramento de contrato mantido com este instituto, sem prejuízos de 
eventuais penalidades previstas em lei. 
  
  

2- GESTÃO FINANCEIRA  
  
2.1 Todos os registros e operações efetivados no IMPA devem representar a realidade, de 
modo que qualquer alteração ou registro diverso da realidade será considerado uma conduta 
indevida passível de sanções disciplinares ou contratuais, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas em lei. 
 
2.2 Nos procedimentos de execução financeira deverão ser observadas as seguintes regras 
básicas: 
 

a) os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente por meio de transação bancária 
registrada em nome do respectivo favorecido, seja este pessoa física ou jurídica, não 
sendo possível pagamentos a terceiros. No caso de estrangeiros que não possuam conta 
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bancária no país, o pagamento poderá ser realizado por cheque nominal ou por outro 
meio legítimo autorizado pelo Banco Central; 

 
b) não está autorizada a realização de pagamentos em espécie, salvo em situações 

excepcionais e devidamente justificadas ou mediante a utilização de fundo de caixa;   
 

c) não está autorizada a realização de pagamentos que não disponham da necessária 
rastreabilidade, como formas equivalentes a moedas em espécie (criptomoedas, por 
exemplo).  

 
d) a utilização de cartões corporativos é privativa aos membros da Diretoria e limitada ao 

pagamento de despesas institucionais, sendo vedado o uso para fins particulares; 
 
e) todas as contas bancárias da instituição deverão ser movimentadas em conjunto por, ao 

menos, um Diretor ou dois procuradores com poderes específicos para tal; 
 
f) os recursos financeiros disponíveis que excederem as despesas correntes para o 

respectivo mês deverão ser aplicados em instituições financeiras brasileiras de primeira 
linha e em produtos classificados como de baixo risco e que preferencialmente atendam 
a critérios de rentabilidade superiores ao da inflação ou da taxa básica de juros, mediante 
fundamentação do responsável financeiro pela escolha; 

 
g) deverá ser elaborado mensalmente o fluxo de caixa da instituição, bem como deverá ser 

realizado o acompanhamento e controle do orçamento incluindo receitas e despesas por 
meio de sistema de gestão integrado;  

 
h) o registro das receitas e despesas deverá ser realizado por regime de competência contábil 

e de acordo com as normas aplicáveis; 
 
i) as previsões orçamentárias de despesas serão definidas por determinação “base zero”, 

ou seja, não serão permitidas meras replicações de previsões anteriores atualizadas com 
base na inflação do período ou, ainda, por simples aplicação de reajustes contratuais, 
sendo necessária a avaliação crítica dos objetivos para o período e a estimativa razoável 
de custos e receitas. A elaboração das previsões poderá considerar os critérios de 
comparação sistemática entre centros de custo (subdivisão interna das áreas do IMPA 
detentoras de orçamento), base histórica e consultas externas para verificação das boas 
práticas de mercado.  

 
2.3 Os erros de boa-fé serão assim considerados apenas se o autor do indevido não tiver 
agido, tanto por ação quanto por omissão, com dolo ou culpa (decorrente de imprudência, 
negligência ou imperícia) e, ainda, se este: 
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a) atuar prontamente na correção de eventuais registros indevidos e ativamente garantir 
integral transparência ao IMPA a respeito de tal equívoco e retificação; 

 
b) colaborar integralmente na elucidação dos fatos e registros, mesmo que isso implique em 

reconhecer falha de sua própria atividade; e 
 
c) apoiar integralmente o IMPA na identificação das causas que levaram ao registro indevido 

e no desenvolvimento de soluções aptas a evitar novas falhas semelhantes no futuro.  
  

3- REGISTROS CONTÁBEIS  
  
3.1 Os registros contábeis compreendem todos os registros econômicos e financeiros da 
instituição, bem como todos seus ativos, a partir dos quais é possível conferir a sua receita, 
despesas e demais benefícios, direitos e obrigações, isto é, refletem a escrituração dos atos e 
fatos administrativos com base nas documentações oriundas das transações. 
 
3.2 O sistema de contabilidade do IMPA e os registros contábeis visam propiciar os 
instrumentos necessários para o registro fidedigno dos atos e fatos relacionados à administração 
financeira e patrimonial da instituição, com base nos princípios fundamentais de contabilidade, 
especificamente quanto à NBC T10.19 (contabilidade em entidades de impacto social e sem 
finalidade de lucros), compreendendo todos os registros contábeis, econômicos e financeiros 
do IMPA. 
 
3.3 Todos os livros, registros e contas financeiras do IMPA devem representar com precisão 
e clareza os fatos e transações registradas, respeitando o regime de competência dos 
lançamentos contábeis, no tocante às datas, valores, natureza e entidade gestora/aprovadora. 
 
3.4 Os integrantes do IMPA devem garantir que nenhuma informação falsa, enganosa ou 
entradas artificiais sejam feitas em qualquer registro do IMPA, sendo caracterizada violação 
desta política falsificar, registrar ou distorcer a verdadeira natureza de qualquer transação. 
 
3.5 O IMPA deve instituir e manter sistemas de controles internos e procedimentos para 
assegurar que as transações são executadas de acordo com as alçadas de aprovação e 
devidamente registradas, resguardando a instituição de acessos não autorizados e fraudes. 
 
3.6 A respectiva prestação de contas deve ser apresentada de forma consolidada anualmente 
até o dia 28 de fevereiro, nos termos da Lei das Organizações Sociais Lei 9.637/1998, devendo 
os relatórios financeiros do IMPA serem publicados no Diário Oficial da União e no seu sítio 
eletrônico, até trinta e um de março de cada ano, conforme previsto no Contrato de Gestão com 
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e ao Ministério da Educação (MEC). 
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4- CONTROLE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
  
4.1 O IMPA deverá realizar anualmente o planejamento orçamentário e mensalmente o 
controle financeiro das suas receitas e despesas, realizando revisões e ajustes sempre que 
necessário, de modo que seja possível o gerenciamento sistêmico e agregado de todas as áreas 
da instituição. 
 
4.2  Adicionalmente às medidas para controle e planejamento orçamentário, o IMPA 
deverá manter a avaliação e verificação da eficiência e aplicação dos controles operacionais, 
financeiros e contábeis por meio da realização de auditorias periódicas, tais como: 
 

a) auditoria interna: realizada anualmente por auditores para assessorar a Diretoria no 
desempenho de suas funções, fornecendo-lhes avaliações, recomendações e comentários 
sobre seus controles operacionais das atividades auditadas; e 

 
b) auditoria externa independente: realizada anualmente por auditores independentes para 

avaliar contas e procedimentos gerenciais e contábeis, com objetivo de verificar a 
regularidade das demonstrações contábeis e demais demonstrativos de resultados 
financeiros da instituição. 

 
4.3 Não deverá ser contratado o mesmo prestador de serviços de auditoria externa 
independente por prazo superior ao previsto na legislação aplicável. Tal raciocínio deverá ser 
aplicado à contratação da auditoria interna como forma de privilegiar a oxigenação e 
aprimoramento constante dos trabalhos 
 
4.4 A gestão financeira deverá ocorrer por meio de organização de entidades contábeis 
(identificação qualitativa e quantitativamente dos componentes patrimoniais e de resultado de 
uma empresa) e de centros de custos (subdivisão das áreas e projetos do IMPA para os quais 
serão contabilizadas as informações financeiras), tudo a fim de permitir a rápida rastreabilidade 
e auditabilidade dos registros contábeis e respectivos responsáveis.  
 
4.5 Os registros contábeis deverão ser rastreáveis, auditáveis e capazes de diferenciar os 
recursos próprios dos recursos oriundos do Contrato de Gestão mantido com o Poder Público 
Federal, a fim de permitir integral transparência da gestão dos recursos, incluindo 
especificidades das normas aplicáveis.  
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5- PATROCÍNIO E DOAÇÕES 
 
5.1  Patrocínio e Doações recebidas pelo IMPA 
 
 5.1.1 Os patrocínios e doações recebidas pelo IMPA devem ter o propósito de fomentar 
as atividades institucionais e devem ser realizados de acordo com a legislação aplicável e com 
as regras dispostas nesta Política e no Código de Ética e Conduta. 
 
 5.1.2 O recebimento de patrocínios e doações pelo IMPA deverá ser sempre pautado 
na legalidade e idoneidade, sendo certo que as transações devem ser efetuadas de forma 
transparente e sempre de modo a respeitar as leis aplicáveis a cada caso, além de ser 
devidamente contabilizadas e escrituradas nos registros contábeis por meio de apontamento 
específico dos bens recebidos. 
 
 5.1.3 O IMPA poderá receber patrocínios e doações desde que o recebimento seja 
realizado livre de conflito de interesses e outras influências que possam ser percebidas como 
interferência indevida, de modo que não pode afetar qualquer decisão a ser tomada e não pode 
ser utilizado como um meio de influência inapropriada para obtenção de qualquer tipo de 
vantagem pessoal indevida. 
 
 5.1.4 Os recursos recebidos pelo IMPA deverão ser utilizados integralmente para a 
realização dos objetivos sociais, sendo terminantemente vedada a aplicação dos recursos para 
a realização de atividades incompatíveis com as finalidades da instituição e/ou para o 
fornecimento de vantagens indevidas. 
 
 5.1.5 O IMPA não receberá patrocínios e doações de pessoas físicas ou jurídicas que 
atuem em atividades ilícitas e/ou que tenham a reputação reprovável, como envolvimento com 
corrupção ou qualquer tipo de prática criminosa. 
 
 5.1.6 O patrocínio deverá ser formalizado por meio de um contrato que contenha, ao 
menos, as seguintes informações obrigatórias: identificação completa das partes, descrição das 
contrapartidas exigidas e a forma de comprovação do cumprimento, data e forma de pagamento 
e, ainda, a declaração sobre a origem lícita do bem e sobre a idoneidade do doador.  
 
 5.1.7 As doações deverão ser formalizadas por meio da assinatura de termo de doação 
que contenha, ao menos, as seguintes informações obrigatórias: identificação completa das 
partes, existência ou não de encargo, data e forma de pagamento ou entrega, responsável pelo 
pagamento do imposto de doação e declaração sobre a origem lícita do bem e sobre a 
idoneidade do doador. 
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 5.1.8  As doações e patrocínios em dinheiro devem ser feitas exclusivamente mediante 
depósito em conta de titularidade do IMPA. 
 

5.2  Patrocínio e Doações realizadas pelo IMPA 
 
5.2.1 Todos os patrocínios e doações realizadas pelo IMPA devem ter o propósito de 

promover o bem-estar social e divulgar o nome da instituição, devendo estar de acordo com as 
regras dispostas nesta Política, no Código de Ética e Conduta e na legislação aplicável, incluindo 
as normas atinentes às Organizações Sociais, especialmente a Lei nº 9.637/98.  

 
5.2.2 As doações e patrocínios deverão ser justificados e somente poderão ocorrer se 

não representarem redução da capacidade de execução atividades institucionais.  
  
5.2.3 Compete exclusivamente à Diretoria e à Gerência Financeira decidir pelo 

oferecimento de patrocínio ou doações, de modo que qualquer integrante do IMPA que seja 
procurado por pessoa natural ou jurídica com objetivo de obter apoio a projetos ou iniciativas 
por meio de doações ou patrocínio deve direcionar a solicitação aos responsáveis acima 
indicados. 

 
5.2.4 Nenhum patrocínio ou doação deve ser oferecida ou prometida com o propósito 

de influenciar, direta ou indiretamente qualquer ação, omissão ou decisão de órgão 
ou agente público, ou ainda para beneficiar indevidamente qualquer pessoa, seja física ou 
jurídica. 

 
5.2.5 O IMPA somente poderá realizar patrocínios e doações a entidades e instituições 

idôneas e íntegras, motivadas por razões filantrópicas legítimas e em apoio a causas 
humanitárias, científicas, culturais e educacionais, bem como a ações relacionadas ao bem-
estar da comunidade na qual o IMPA possua atividade, sendo certo que a doação deverá 
ocorrer em conformidade com a legislação em vigor, com esta Política e, ainda, com o 
Regulamento de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens do IMPA, sendo vedada a 
realização de doações para fins pessoais. 

 
5.2.6 É vedada a concessão de patrocínios e doações para pessoas jurídicas 

que possuam apontamentos em listas restritivas que indiquem atuação ilícita ou não íntegra, 
tais como:  

  
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ);  
d) Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU); e 
e) Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).   
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5.2.7 É também vedada a concessão de patrocínios e doações para pessoas jurídicas 

que não declarem cumprir as normas de proteção ambiental e de garantia dos direitos humanos, 
incluindo as disposições de prevenção ao trabalho em condição insalubre, perigoso ou análogo 
à condição de escravidão e ao trabalho infanto-juvenil irregular e em desacordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

 
5.2.8 É vedada a realização pelo IMPA, de forma direta ou indireta 

de quaisquer patrocínios e/ou doações de cunho político e/ou destinado a agentes públicos, 
pessoas politicamente expostas (PPE’s) e seus respectivos familiares (até o 3º grau de 
parentesco em linha reta ou colateral), amigos próximos ou pessoas jurídicas a eles vinculadas 
direta ou indiretamente, ou qualquer outro destinatário que incorra em conflito de interesses 
nos termos da Política de Prevenção a Conflito de Interesses do IMPA. 
 
 

6- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 Qualquer membro do IMPA que considerar necessário comunicar uma preocupação ou 
violação dos princípios e critérios de conduta previstos nesta política, poderá fazê-lo utilizando-
se do canal de denúncia disponibilizado na página da internet da instituição e nos demais meios 
criados para este fim. 
 
6.2 Em caso de dúvidas, deverão ser consultados o gestor direto, a Coordenação Jurídica, a 
Gerência Administrativa, a Gerência Financeira ou a Diretoria. 
 
6.3 Eventuais casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do IMPA. 
 
 
 
 
  
   


