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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar a importância e perspectivas da 

União de Moradores do Bairro Laranjeira, bem como os desafios para sua 

sustentação. A partir de uma análise descritiva e investigativa, utilizando de 

pesquisas bibliográficas e dados estatísticos, através da busca exploratória 

identificou-se a evolução e conceitos básicos relacionados as associações, suas 

características e estrutura. Em um primeiro momento são apresentados o papel 

do Estado como provedor do bem-estar social, e como organizações do terceiro 

setor, tornaram-se um importante elo de ligação entre os cidadãos e o Estado 

para o alcance desse objetivo. Em seguida são detalhados conceitos, estrutura e 

aspectos tributários. E por fim são apontados a relevância e os desafios 

enfrentados pelas associações.   

Palavra-chave: Associação. Desafios. Sustentação. Relevância.  
 

 

SUMMARY  

This article aims to analyze the importance and perspectives of the Union of 

Residents of Bairro Laranjeira, as well as the challenges for its support. From a 

descriptive and investigative analysis, using bibliographic research and 

statistical data, through the exploratory search identified the evolution and basic 

concepts related to associations, their characteristics and structure. At first, the 

role of the state as a provider of social welfare is presented, and as third sector 

organizations, they have become an important link between citizens and the state 

to achieve this goal. The following are detailed concepts, structure and tax 

aspects. Finally, the relevance and challenges faced by the associations are 

pointed out. 

Keyword: Association. Challenges. Support. Relevance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário mundial com intensas mudanças nos âmbitos político, 

social e econômico, somado as várias crises que levaram o Estado a redefinir 

inúmeras vezes seu papel na sociedade. Na década de 70, o neoliberalismo 

econômico estava obtendo bastante espaço, defendendo o Estado Mínimo e a 

privatização de estatais, levando o governo a diminuir sua atuação nas políticas 

públicas, onde o Terceiro Setor viu uma lacuna a ser preenchida. No Brasil, o 

Terceiro Setor teve um maior engajamento na década de 80 e 90, no qual é 

formado pelas Organizações Não Governamentais (ONGS), entidades 

filantrópicas, organizações sem fins lucrativos, fundações, entre outros. 

O terceiro setor começou ainda no século XVI, com a fundação da Santa 

Casa de Misericórdia de Santos no ano de 1543. Desde a sua criação até os dias 

de hoje, a instituição presta apoio assistencial e hospitalar sendo assim a 

primeira referência histórica de uma entidade do terceiro setor no Brasil. As 

organizações do Terceiro Setor dispõem de várias formas legais.  

A Grande maioria são associações simples de pessoas com valores e 

objetivos em comum, com ações de solidariedade e respeito entre as 

organizações, e elas são direcionadas por seus valores, isto é, são movidas pelo 

desejo de alcançar seus objetivos sociais. Indo mais além, algumas adquirem 

status de empresa, com a proposta de lucro não pessoal. As outras facetas são 

que podem possuir status de caridade ou organizações de interesse da 

comunidade, sociedades industriais ou cooperativas. 

E esse setor vem ganhando cada vez mais visibilidade na sociedade, 

exercendo um papel de destaque sobre as questões sociais como forma de suprir 

ou reduzir a carência do poder público que optou por priorizar o capital. Assim, 

tendo em vista que as necessidades da sociedade estão maiores já que as taxas de 

desigualdades sociais, de pobreza, de violência crescem constantemente, muitas 

organizações têm efetuado programas como forma de reverter tais problemas.  

Diante disso, para promover o bem-estar social da população, na região de 

Açailândia-MA, mas precisamente no bairro Laranjeiras, foi criada a associação 

dos moradores do bairro, com objetivo de trazer melhorias, programas e 

atividades sociais, sendo que uma delas era tentar resolver um grande problema 

de uma erosão que existe no bairro. Este trabalho visa apresentar as 

características e analisar os desafios que esta associação enfrenta para sua 

sustentação. 

 

2. PAPEL DO ESTADO E TERCEIRO SETOR  



  

 

Segundo Sakata e Lima (2018, p. 4) o Estado do Bem-Estar Social 

emergiu como ponto de contenção da crise de regimes totalitários e de um 

liberalismo econômico desenfreado. Isto é, a economia se encontrava em uma 

situação extremamente crítica chegando ao seu ápice na crise de 1929, surgindo 

assim a figura do Estado do Bem-Estar Social como forma de saída a esse 

cenário. Entretanto, Buffon e Costa (2014, p. 108) ressaltam que esse modelo 

acabou se desestruturando com a crise do Petróleo de 1973 e 1979, somado ao 

fato que não conseguiam mais harmonizar os gastos públicos com o crescimento 

da economia capitalista, foi percebido os primeiros sinais de que receitas e 

despesas estavam em descompasso. Dessa forma, o Estado enxugou os gastos 

com as questões sociais, ocorrendo uma fragmentação das políticas públicas, se 

tornando impossibilitado de atender todas as necessidades da população, o que 

exigiu que essa tomasse uma atitude em relação a isso, surgindo assim as 

organizações do Terceiro Setor.  

 

3. CONCEITO TERCEIRO SETOR 

O Código Civil Brasileiro (CCB) prevê que as Organizações do Terceiro 

Setor (OTS) podem ser constituídas como Associações ou Fundações. (BRASIL, 

2002). Conforme conceitua Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) (2001, apud, Souza et al., 2013), “O terceiro setor constitui-se 

na esfera de atuação pública não estatal, formado a partir de iniciativas privadas, 

voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. ” Nesta definição, 

incluem-se fundações, associações comunitárias, entidades assistenciais e 

filantrópicas, criadas por pessoas com o ideal de oferecer melhoria para a 

sociedade; com ações voltadas para as áreas educacional, saúde, cultura, serviço 

social, religião, defesa de direitos, meio ambiente e associações profissionais, 

com grande número de colaboradores não remunerados. (PEREIRA et al., 2013 

apud GODOY, 2016). 

 

3.1 Associações 

Gruenfeld (2012) define como associação como pessoas jurídicas 

formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, não 

havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocos. 

O estatuto da associação deve conter aspectos como a denominação, os 

fins e a sede da associação; requisitos para a admissão, demissão e exclusão de 

associados; os direitos e deveres dos associados; as fontes de recursos para sua 

manutenção; o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e 

administrativos; além das condições para a alteração das disposições estatutárias 

e para a dissolução. No que se refere as competências da assembleia estão 



  

 

previstos os atos de eleger ou destituir os administradores, além de aprovar das 

contas e alterar no estatuto. 

 

3.2 Etapas para constituição das Associações 

Gruenfeld (2012) aponta as etapas para constituição da Associação 

envolvem: a criação de uma Assembleia Geral; a aprovação dos estatutos; 

eleição dos membros da diretoria; posse dos membros da diretoria; lavratura das 

Atas de Reuniões e por fim o registro dos Atos Constitutivos. 

A Assembleia Geral de Criação da Organização consiste em uma reunião 

de interessados na criação da organização, na qual são definidos os aspectos que 

irão nortear a associação, tais como: missão, objetivos, forma de atuação da 

diretoria e dos conselhos, principais atividades a serem desenvolvidas para o 

cumprimento da missão e consecução dos objetivos. A etapa de aprovação dos 

estatutos ocorre logo após estes serem elaborados, lidos, e discutidos para sua 

aprovação formal, devendo ser transcritos na ata de fundação da organização o 

resultado da votação para aprovação dos estatutos e a consequente criação da 

associação. 

No que e refere a etapa de eleição dos membros da diretoria, devem ser 

escolhidos membros de forma que sejam compostos, no mínimo, um presidente, 

um diretor secretário e um diretor financeiro, ou outros, em conformidade com 

regras impostas pelos órgãos a que a organização se sujeitará. No tocante a 

posse dos membros da diretoria, os diretores eleitos em conformidade com os 

estatutos aprovados em assembleia de constituição da organização serão 

empossados pelo presidente da assembleia de maneira formal, apondo sua 

assinatura no livro de ata. 

Logo em seguida vem a etapa de lavratura das Atas de Reuniões onde 

todas as atas de reuniões são unidas em um livro de atas apropriado, que conterá 

termos de abertura e encerramento e deverá ser registrado no órgão competente 

(cartório de registro de títulos e documentos ou no Fórum Judicial). Por fim a 

etapa de registro dos Atos Constitutivos que diz respeito a tornar a organização 

reconhecida pelos órgãos públicos de direito. Assim, a associação deverá manter 

seu registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas ou no Fórum Judicial, 

Inscrição na Receita Federal para obtenção do número do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Inscrição no Cadastro da Prefeitura e 

solicitação de Alvarás, Inscrição no Cadastro Estadual, Inscrição nas Secretarias 

de Ação Social, Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

Inscrição na Secretaria da Educação ou outras, conforme a natureza da 

organização. 

 



  

 

3.3 Relevância das Associações 

As associações de forma geral são compostas por voluntários engajados 

com objetivos em comum, com ações de solidariedade e respeito entre as 

organizações, e elas são direcionadas por seus valores, isto é, são movidas pelo 

desejo de alcançar seus objetivos sociais. Indo mais além, algumas adquirem 

status de empresa, com a proposta de lucro não pessoal. As outras facetas são 

que podem possuir status de caridade ou organizações de interesse da 

comunidade, sociedades industriais ou cooperativas.  

De acordo com Pontes et al (2019) a importância das associações se dá 

principalmente por  suas atuação em solucionar problemas como a pobreza, 

exclusão e desigualdade social  e ainda no sentido de unir forças da população 

para levar ao poder publico as reivindicações quanto a qualidade de vida da 

comunidade. 

 

3.4 Aspectos Tributários 

No Brasil é assegurado de acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, 

a não incidência de tributos sobre as respectivas instituições filantrópicas.  
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios:  

VI -  instituir impostos sobre:c)  patrimônio, renda ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

Por lei as organizações do terceiro setor têm imunidade e isenção 

tributária, mais isso não quer dizer que as mesmas não tenham que manter 

escrituração contábil de acordo com as normas contábeis.  

 

3.5 Desafios de Sustentação das Associações 

Pontes et al (2019) afirma que um dos desafios do terceiro setor é 

“garantir uma gestão que tenha eficiência e eficácia”. São diversas dificuldades 

por isso se faz necessário uma gestão estruturada, inovadora e condizente com 

as demandas que possam surgir.  

Dentre os problemas mais comuns segundo Pontes et al (2019) podem ser 

destacados: 

-Dificuldade para captação de recursos financeiros; 

-Tornar os ideais claros a todos os envolvidos para atingir metas mais facilmente 

-Aderência de voluntários capacitados; 

-Conseguir benefícios Fiscais; 

-Transparência das informações à sociedade 

4 UNIÃO DE MORADORES DO BAIRRO LARANJEIRAS 



  

 

A União de moradores do bairro Laranjeiras (UMBLA) está localizada 

provisoriamente na rua Bahia nº1018 –B, e conta com uma sala para reunião e 

um espaço aberto para a realização das atividades que a mesma oferece. A data 

da sua fundação foi 02 de setembro de 1995, atuando, portanto, há 24 anos na 

cidade de Açailândia. O presidente da associação é o Sr. José Alves Bezerra.  

O organograma da associação é representado da seguinte forma:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organograma da União de Moradores do Bairro Laranjeiras 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

5 METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizada uma pesquisa 

exploratória, com o intuito de trazer mais familiaridade sobre o assunto, e 

descritiva. Esta última é definida por Nunes et al (2016, p. 146) como “um 

estudo observacional, onde se compara dois grupos similares, sendo assim, o 

processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, 

fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo”.  

E o método da pesquisa foi dividido em duas etapas: os dados 

primários que foram obtidos através de uma entrevista por meio de um 

questionário com perguntas abertas; e os dados secundários que foram extraídos 

através da internet, pesquisa documental e bibliográfica para a formulação da 

fundamentação teórica. A pesquisa documental, segundo Kripka et al., (2015, p. 



  

 

244), se distingue da bibliográfica, uma vez que a primeira se utiliza de fontes 

primárias, ou seja, não receberam nenhum tratamento analítico, enquanto que a 

segunda, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema. 

Seguindo, assim, uma abordagem qualitativa que segundo Knechtel 

(2014, p. 101-102) está relacionada com uma questão mais subjetiva, isto é, há 

um interesse pelos relatos, experiências, valores, motivações encontradas em 

relações sociais, e para ter acesso a estas informações se fez necessário uso de 

entrevistas e uma observação bem detalhada. Assim, foi feita uma relação entre 

os dados coletados por meio da pesquisa de campo e pesquisas sobre o assunto 

com o intuito de mostrar a importância, e os desafios da associação no 

desenvolvimento social da região açailandense, mais precisamente no Bairro 

Laranjeira. 

 

6 DISCUSSÕES E RESULTADOS  
 De acordo com as informações coletadas através do questionário aplicado 

ao presidente da UMBLA, a situação jurídica é regular. E a sua criação foi 

movida pelo desejo de realizar programas de melhorias para o bem da 

comunidade e associados. A associação conta atualmente com 30 membros 

associados. Quando perguntado sobre o fato de haverem critérios para tornar-se 

membro da associação, o presidente respondeu:  

“A inscrição do associado depende da vontade do morador, sendo 

necessário ser morador do bairro.” (José Bezerra). 

De acordo com o inciso XX do art. 5º da Constituição ”ninguém poderá 

ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, confirmando o 

critério da vontade apontado pelo presidente da associação de moradores do 

bairro Laranjeiras. Esses aspectos se aplicam para se tornar membro da 

associação, porem para participar das reuniões não existe critérios, ou seja, é 

aberta a sociedade.  

Sobre a participação dos associados nas reuniões realizadas o presidente 

informou que é regular, mas precisa melhorar muito para que discutam sobre as 

melhorias que desejam para o bairro. Quando perguntado sobre a maneira como 

são registradas as reuniões, a resposta foi a seguinte: 

“[...] as atas e relatórios são registradas manualmente e posteriormente 

digitados em um livros específicos.” (José Bezerra) 

A Ata é um documento de natureza jurídica, existe uma responsabilidade 

de se fazer o registro de forma confiável, com clareza, e sem omissões, tendo em 

vista o que não é registrado em ata, não possui valor algum. (CAMARGO, 

2019). 



  

 

No que se refere as parcerias com instituições públicas ou privadas, 

segundo o presidente, a união de moradores do bairro Laranjeiras possui 

parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Açailândia (COMUCAA) que atua no combate de suspeita de maus tratos, 

abandono, violência contra crianças e adolescentes, mobilizando a comunidade 

para denunciar casos como estes, e com Fundo Municipal para a Infância e a 

Adolescência (FIA). Recebem apoio também da Vale, e empresas da cidade e 

ainda a Prefeitura de Açailândia.  

Quando questionado a respeito das fontes de arrecadação de recursos 

financeiros, no tocante ao que realizam para alcançar os patrocinadores e como 

prestam conta destes, a resposta do presidente foi a seguinte: 

“[...] logo após serem apresentados os projetos sociais, ou eventos que 

desejamos realizar, são recebidas doações de empresários e alguns sócios da 

cidade. A prestação de contas é feita pelos tesoureiros em assembleia ordinária. ” 

(José Bezerra). 

Pereira et. al(2011) recomenda que no ato da doação deve ser elaborado 

um contrato, observando-se alguns elementos essenciais como o tipo de doação, 

a especificação e quantificação dos recursos financeiros bem como as normas 

sobre a manutenção e destinação dos recursos financeiros ou bens. 

Quanto a relação com o poder público, e se recebem visita de vereadores 

da cidade para saber das demandas da comunidade, o Senhor José Bezerra 

informou: 

“[...] A satisfação é nível mediano, porque recebem pouco apoio, as 

solicitações feitas a eles são as vezes resolvidas e não recebem visitas de 

vereadores. ” (José Bezerra). 

Incentivar a interação dos vereadores com representantes das Associações 

é fundamental para aproximar-se dos anseios da população, afinal, essa é uma 

das razões pelas quais o vereador exerce a vereança, dar voz e representar os 

cidadãos. Esse elo de ligação auxilia ainda na tomada de decisões acerca dos 

investimentos necessários para o bairro. (PEREIRA et al,2011) 

Ao questionar sobre a importância da Associação de moradores do bairro 

Laranjeira para o desenvolvimento da comunidade e em que termos isso se 

aplica na pratica, o presidente respondeu: 

“[...]a Associação é muito relevante. Hoje trabalhamos na área de esportes, 

mas sabemos que proporcionamos além disso, crescimento como cidadão de 

cada uma das 42 crianças e adolescentes que são beneficiadas pelas atividades 

realizadas na associação, e que são representantes das famílias do bairro. 

Atuamos ainda representando os moradores em conselhos municipais de direito 

e campanhas que beneficie as famílias” (José Bezerra). 



  

 

O presidente forneceu ainda informações das atividades desenvolvidas 

atualmente para atender as crianças e adolescentes. 

DIA LOCAL ATIVIDADE TURNO 

Quarta Girassol Eventos Xadrez e Tênis de 

mesa 

Manhã 

Quarta Quadra Esporte Handebol e Futsal Tarde 

Sexta Girassol Eventos Xadrez e Tênis de 

mesa 

Manhã 

Sexta Girassol Eventos Xadrez e Tênis de 

mesa 

Tarde 

Sábado Quadra Esporte Handebol e Futsal Manhã 

Sábado Quadra Esporte Handebol e Futsal Manhã 

 

Tabela 1: Dia e horários das atividades 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

O presidente nos informou ainda que além dessas atividades para crianças 

e adolescentes são ofertados cursos de artesanatos em determinados períodos do 

ano com objetivo de oferecer as mulheres do bairro uma oportunidade para 

ganhar uma renda extra. É fundamental envolver a família nesse processo para 

que possam juntamente com a educação recebida na escola formar cidadãos 

melhores. 

Sobre os maiores desafios que a Associação enfrenta, o presidente 

declarou: 

“[...]a Associação enfrenta problemas por não ter sede própria, a falta de 

interesse dos membros associados nas reuniões quando são convocados e ainda 

falta de voluntários para acompanhar as crianças e adolescentes nas atividades. ” 

(José Bezerra). 

Para Tenório (2006 apud Pontes et al 2019) atesta dizendo que pelo fato 

das instituições sem fins lucrativos ser composta por voluntários, acaba se 

tornando frágil tendo em vista que estes não possuem competências adequadas 

ao desempenho das funções requeridas e ainda tem a questão da pouca 

disponibilidade dos envolvidos o que dificulta que a organização realize um 

planejamento de gestão de pessoas, estabelecendo as funções de cada pessoa. 

 



  

 

7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar os principais desafios 

enfrentados pela União de Moradores do Bairro Laranjeiras, instituição do 

terceiro setor localizada na cidade de Açailândia, MA.  

Diante de todas as informações pesquisadas pode-se observar que os 

desafios são grandes pela falta de toda uma estrutura organizacional seja física, 

financeira, pessoal e também uma grande barreira que a maioria das ONGS  

enfrentam que é a falta de transparência. Porém a associação encontra forças 

visto que a mesma já está presente nas suas atividades há 24 anos atuando em 

prol social do bairro. 

Pode-se notar também mediante questionário aplicado para obter as 

informações necessárias para elaboração desse trabalho que por falta de 

interesse dos moradores em se envolver nos programas sociais ofertados pela 

associação acarreta numa falta de atingir seus objetivos entre eles adquirir sua 

própria sede e também o lado financeiro que acaba sendo apenas pelo 

recebimento de doações voluntarias. 

Cabe ressaltar que os desafios apresentados, seriam mais facilmente 

resolvidos, se a associação fosse mais bem atendida pelos órgãos públicos e 

privados e se houvesse maior reconhecimento da sociedade no intuito de se 

envolver ativamente nas reuniões para discutir problemáticas do bairro e unir 

esforços com objetivo de melhorar famílias do bairro e consequentemente da 

cidade em geral. Visto que o papel das associações é levar os problemas aos 

órgãos responsáveis e os mesmo buscar sanar tais problemas. Além de criar 

interatividade e envolver os moradores em atividades sociais bem como as 

crianças e jovens em programas onde os mesmos fiquem longe das drogas e 

crimes, já para as mulheres são oferecidos cursos artesanais onde as mesmas 

poderão ter uma renda extra e assim ajudar suas famílias.  

Logo este artigo dentro do que foi proposto pra sua elaboração, conclui 

que sempre haverá desafios para a sustentação das ONGS em oferecer 

programas sociais relevantes e essenciais para as comunidades esquecidas pelo 

Estado ou onde o mesmo não consegue atender.  
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ANEXO A – Fotos de associados e alunos da UMBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 



  

 

ANEXO B – Fotos dos alunos em atividades realizadas pela da UMBLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 



  

 

APÊNDICE I - Questionário aplicado à União de Moradores do bairro de 

Laranjeiras  

 

1. Endereço:  

2. Data: Fundação:  

3. Presidência: (nome):  

4. Estrutura: 

5. Situação jurídica: (     ) regular (     )irregular 

6. O que levou a criação da associação?  

7. Quantos membros há na associação? 

8. Há os critérios para ser membro ? Quais critérios?  

9. Existem critérios para participar das reuniões? Quais? 

10. Como funciona o registro das atas das reuniões, relatórios?  

11. Porque é feito desta forma? 

12. Quantas pessoas são beneficiadas das atividades da associação? 

13. Vocês possuem parcerias com instituições públicas e privadas?  

14. Quais as fontes de arrecadações de recursos financeiros atualmente?  

15. Fazem algo para alcançar patrocínios?  

16. Como é a prestação de contas dos recebimentos de doações? 

17. Como avalia o relacionamento com o poder público?  

18. Recebem visitas dos vereadores da cidade?  

19. Grau de atendimento das solicitações feitas ao poder publico? 

20. Nível de assiduidade dos moradores nas reuniões? 

21. A entidade contribui para desenvolvimento do bairro e distritos da cidade?  

22. Quais áreas de atuação da união de moradores hoje?  

23. Que tipo de atividades são realizadas hoje para benefício social?  

24. Aponte maiores benefícios que a associação traz para o bairro? 

25. Quais maiores dificuldades hoje para desenvolver um bom trabalho 

26. Quais alternativas vocês oferecem a população que facilitem à educação? 

27. Vocês estimulam melhores condições de saúde e higiene para que a 

população se desenvolva de forma saudável?   

28. Vocês utilizam para a geração de renda e emprego? Quais? 

29. Os resultados de todas as atividades que a associação realiza são sempre 

alcançados?  

 


