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Protocolo de Fraude Children Asking 2014 

 

Controle administrativo na Holanda 

 
A maior parte do rendimento( 95 %),  da fundação Children Asking entra em 
nossa conta bancária e contabilizada através de um programa profissional de 
contabilidade (SnelStart 11) pelo formato de transferência de contas correntes. 
Isto se divide em: a) rendimento para os custos do projeto- 6000 codigos, b) 
rendimentos para projetos especiais – 7500 codigos, e  c) recursos gerais – 6500 
codigos.  
 
Os rendimentos que são recebidos no caixa, em geral são resultados de ofertas. 
Para isso temos o sistema que o dinheiro da oferta é contado por, no minimo, 
duas pessoas, e essas pessoas também depositam esse dinheiro na conta 
bancaria. De cada oferta também é feito um relatório para a contabilidade. Não é 
permitido que a mesma pessoa, dentro da CA, faça as cotações e deposite o 
dinheiro. Assim que o depósito é feito o valor é processado de acordo com o 
modelo descrito acima. 
 
O valor que entra é específica para nossos projetos, e só será usada para estes 
projetos. Esses gastos serão depositados na conta que é exclusiva do projeto e 
assim será colocado no relatório anual. Tudo isto foi determinado no nosso 
estatuto e zelamos mante-lo cuidadosamente. A verba para os projetos 
específicos tem o mesmo sistema, ainda por cima, o doador ou doadores em 
todas as circunstâncias recebem notícias do investimento e gastos do projeto 
especial. Também publicamos fotos desse projeto em nosso site.  
Da receita para os recursos gerais serão pagos os custos da fundação e se tiver 
falta de verba para os custos dos projetos e os projetos especiais, com este 
dinheiro também serão pagos as carências. 
 

A maioria das nossas despesas são feitas no país do nosso projeto. Para a 
prestação das contas sobre isto, veja aqui abaixo “Controle administrativo no 
Brasil”. Para os gastos que serão feitos na Holanda nós temos um protocolo feito 
pela contabilidade PKF- Wallast. Aqui estão todas as autorizações para os 
procuradores. Esses gastos serão administrados através de recibo do 
caixa/banco. 
 
 A administração das receitas e despesas serão controlados diariamente pelo 
contador que também fará a prestação de contas e orçamento anual. As 
demonstrações contábeis são controladas anualmente por um Conselho Fiscal, o 
qual é constituído por representantes financeiros vindo de três das nossas igrejas 
parceiras, o conselho então verifica e assim fará a aprovação. Se um doador 
quiser, e o valor da doação lhe dá motivos para isto, nós podemos usar um 
especialista externo. Isso já aconteceu várias vezes no passado. 
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Controle administrativo no Brasil 

 
Deve ter uma distinção entre recursos e gastos da identidade Brasileira da 
CA, a fundação Children Asking Brasil (CAF- Brasil) e o parceiro 
independente a Associação PEDE- Brasil. Para os recursos e gastos da 
CAF- Brasil, o responsável é o conselho Holandês. Agora, para o 
rendimento e gastos da Associação PEDE- Brasil a responsabilidade é do 
conselho desta associação.  
 
Children Asking Brasil (CAF- Brasil)  
 
Recebe a maioria de seus rendimentos através da fundação Holandesa 
Children Asking. Na base do orçamento anual é transferido certa quantia 
mensalmente. Essas transferências ou saques de dinheiro serão 
mencionados como rendimento em uma conta de transferência (código 
1290 ou 1295) na contabilidade brasileira. Mensalmente a nossa 
contabilidade (livro de caixa e do banco de São Paulo, caixa e livro do 
banco de Raposa e livro de caixa do Representante legal) é mandado para 
a contabilidade Holandesa, onde, depois disso, é colocado na 
administração central. O que é importante nesse processo é o controle de 
transferência de contas. Isso evita que as receitas no Brasil possivelmente 
não sejam justificada. 
 
Os gastos no Brasil são processados através de um sistema de código e 
administrados com o recibo/prova de banco. Essa administração é 
processada mensalmente na administração central. Assim no final, nós 
temos uma administração central, o qual é controlado anualmente pelo 
conselho fiscal.  
 
Ao lado do rendimento na Holanda, a CAF-Brasil também tem os seus 
próprios rendimentos e nós queremos que isso aumente. Para podermos 
ter conhecimento desses rendimentos, os que não foram administrados 
primeiro na administração Holandesa, nós temos o livro Brasileiro de 
devedores. Aqui nós temos a contabilidade Brasileira junto com valores 
que esperamos receber. Assim que esses valores são indicados como 
rendimento na contabilidade Brasileira, isso é creditada no livro de 
devedores. Essa conta então trabalha igual as contas transversais e tem 
como meta prevenir que haja receitas sem prestação de contas.  
 
Ao lado do controle feito pelo conselho Holandês, a contabilidade Brasileira 
também é controlado por uma contadora Brasileira que trabalha para a 
legislação na Receita Fedral. As provas de pagamentos estão sendo 
controladas assim também.  
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Associação PEDE-Brasil 
 
As receitas da Associação PEDE Brasil em geral consiste de: 

a) valores de padrinhos Brasileiros que fazem a doação direitamente 
para a igreja que também deverá prestar contas disso;  

b) organização de eventos de caridade,  
c) doações de enterpresas,  
d) pequenas atividades comerciais,  

 
Raramente esses rendimentos e gastos estão fora da nossa visão e 
responsabilidade, e assim esses são controlados pelo conselho fiscal. O 
Conselho fiscal consiste de uma representação de pastores das igrejas 
participantes. Uma exceção nisso são os rendimentos que estão sendo 
gerados através do nosso projeto de Waffles Holandês. Para prevenir que 
os trabalhadores trabalhem por conta própria o material deverá ser escrito 
no livro de devedores. E também a venda igualmente para a CAF- Brasil, 
será creditada desta forma.  
 
Um contador da Receita Federal também legaliza, anualmente, as 
demonstrações financeiras. 
 

Controle físico 
 
Bem, nós pensamos que com esse controle administrativo fraude é quase 
impossível, nós também deveremos ter em mente que a corrupção existe. 
E que nenhum sistema é 100%, e que sempre haverá pessoas que podem 
achar um jeito de cometer corrupção.  Por isso é importante sempre 
prestar atenção e estar alerta durante as visitas dos projetos. Quando 
pensamos que gastos estão sendo feito de uma maneira que não há 
justificações nós devemos levar isso a sério e investigar isto.  
 

Outras regras para evitar fraude 
 
O conselho deve estar ciente que ele é responsável para com as pessoas 
que tenham a responsabilidade financeira estejam fazendo isso da forma 
correta. Em outras palavras, uma pessoa que tem problemas financeiros 
precisará ser guiada para ter uma resolução ou essa responsabilidade será 
tirada. Assim prevemos que o conselho leva pessoas, sem essa intenção 
de tentação. Uma relação aberta e saudável com os cooperadores para 
isso é um requisito.  
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Reportando à suspeita de fraude 
 
Suspeitas de fraude devem ser relatadas primeiramente para o conselho 
em todos os casos. Porque ainda não é um fato comprovado. É 
recomendável que, pelo menos, três dos cinco membros do conselho 
esteja presente para avaliar isso. Nomes e endereços podem ser achados 
através do site.   
 
Se, por qualquer motivo, o conselho não responder, uma suspeita de 
fraude, podem ser relatados para os tesoureiros das igrejas parceiras que 
formam o Conselho Fiscal. Os nomes das igrejas parceiras podem ser 
achados na página “Prestação de contas” do nosso site.  
 
Para prevenir fofoca, qualquer pessoa que denunciar uma suspeita de 
fraude de outra maneira que mencionada acima, o conselho fará com que 
esta pessoa seja responsabilizada pelos danos que houverem.  
 

Medidas em caso de suspeita de fraude 
 
Se, apesar das medidas referidas acima, a suspeita de fraude 
financeiramente ocorrer, o conselho deve tomar as seguintes medidas: 

a) O acesso a recursos financeiros será imediatamente bloqueado para 
a pessoa; 

b) a pessoa continuará ser inocente até provado o contrário, mas para 
a auto proteção será colocado em inativo; 

c) Se possível, bloquear a situação até termos certeza; 
d) Examinar ou fazer examinar para pesquisar o suposto ato impuro; 
e) Notificar aos doadores a suspeita de fraude e discutir a natureza da 

investigação. 
 

Medidas em identificação de fraude 
 
Se a investigação, tal como referida acima, revelar que uma pessoa com 
autoridade financeira teve uma ação fraudulenta, a diretoria deve 
apresentar as seguintes medidas: 

a) de acordo com os fatos verificados, a pessoa será demitida, ou a 
relação de trabalho será terminada, ou as funções será mudadas; 

b) Dependendo do valor da fraude fazer boletim de ocorrência na 
policia; 

c) a parte desfavorecida será informada sobre o resultado da pesquisa 
de fraude, 
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d) será feito tudo o que é preciso para evitar que isso aconteça de 
novo. 

 

Finalmente 
 
Todos os documentos relevantes relacionados com o Relatório Anual e as 
demonstrações financeiras da Children Asking Holanda, como a do CAF 
Brasil será tornada pública anualmente através do nosso site. 
 
 
 
Janeiro 2014 
O conselho Children Asking 
 


