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Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 163/2018 – PGJ, DE 03 DE MAIO DE 2018. 

 

 Recomenda atenção ao “Roteiro Prático de Análise das 

Prestações de Contas das Fundações” e a instauração de 

Procedimento Administrativo de Fiscalização – PAF, 

devidamente instruído. (EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e a pedido do CAO Cível e de Tutela 

Coletiva - Centro de Apoio Operacional de Consumidor e Cível,  

 

RECOMENDA aos membros do Ministério Público com atribuição no velamento das fundações 

privadas, diante da proximidade da obrigação anual de recebimento das prestações de contas de 

todas as fundações privadas com sede jurídica ou filiais em sua Comarca, que se atente para o que 

consta no ROTEIRO PRÁTICO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS FUNDAÇÕES, atualizado e 

disponível na página institucional – Área de Atuação Cível – Destaques.  

 

Para visualizar o material de apoio é necessário efetuar o login de acesso na intranet. 

 

RECOMENDA-SE a instauração de PAF (procedimento administrativo de fiscalização - Ato nº 934/2015 

- PGJ/CPJO/CGMP), instruído com os seguintes documentos:  

 

a) cópia do parecer do Conselho Fiscal que sugeriu a aprovação ou rejeição das contas do 

exercício fiscal, na hipótese de existência do órgão no quadro estrutural da entidade; 

b) cópia da ata da reunião do Conselho Curador ou Assembleia que deliberou pela aprovação 

ou rejeição das contas do exercício fiscal;  

c) cópia do parecer de auditoria externa sobre as contas do exercício fiscal, caso a entidade 

tenha se beneficiado desse recurso;  

d) cópia da escritura pública, devidamente registrada em Cartório, na hipótese de aquisição ou 

alienação de imóveis, durante o exercício financeiro;  

e) cópia do balanço patrimonial, de forma impressa, com o devido carimbo e assinatura do 

representante legal da Fundação e do seu respectivo profissional de contabilidade,  

f) CD de gravação do SICAP (programa disponibilizado pelo MPSP), e, por fim, 

encaminhamento ao CAEX para análise técnica. 
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