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APRESENTAÇÃO
O Atados existe por um motivo: acreditar no trabalho daqueles que 
diariamente realizam, resistem e transformam a realidade de seus 
territórios ou das causas pelas quais atuam. Conectar pessoas e 
recursos a estes projetos e às pessoas que os fazem acontecer é a 
motivação de nossos esforços. Além da plataforma de voluntariado 
(www.atados.com.br), atuamos com fortalecimento de rede junto 
às diversas organizações cadastradas em nosso site. Promovemos 
cursos, encontros, debates e trocas no intuito de fortalecer não só a 
participação social, mas também as próprias organizações. 

Para nós, lançar esta cartilha em parceria com a Rede Papel Soli-
dário é uma alegria imensa, uma vez que unimos esforços a uma 
instituição que admiramos e que caminha no mesmo sentido: dis-
ponibilizar ferramentas e conhecimento a organizações e coletivos 
que realizam trabalhos essenciais em nossa sociedade. Falar de 
aspectos jurídicos para o terceiro setor tem se tornado cada vez 
mais importante e também demandado pelas organizações, que 
ano a ano focam em sua gestão e profissionalização. Por isso, ter 
a Rede Papel Solidário e Paula, referências no assunto, conosco é 
tão especial. Essa cartilha foi construída com muito carinho com o 
intuito de democratizar cada vez mais o conhecimento e fomentar 
um setor mais estruturado e com cada vez mais ferramentas para 
seguir transformando a realidade. Boa leitura! 

Rosa Diaz, Gerente de Comunidades do Atados
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INTRODUÇÃO
Essa cartilha foi elaborada com o intuito de alcançar organizações 
da sociedade civil que buscam o fortalecimento institucional, a 
atuação pautada pela legislação e pelas boas práticas do terceiro 
setor e especialmente disseminar pitadas de conhecimento que é 
um dos propósitos da Rede Papel Solidário. A Rede Papel Solidário 
(www.redepapelsolidario.org.br) é uma organização da sociedade 
civil que atua no fomento de grupos, coletivos, OSCs e negócios de 
impacto por meio de mentorias jurídicas e de gestão com o objeti-
vo de fortalecer institucionalmente os grupos atendidos, aumentar 
seus impactos e desenvolver suas fontes de sustentabilidade.

A parceria com o Atados para a elaboração dessa cartilha é resulta-
do da união de nossos propósitos e a integração de redes, isto sig-
nifica que juntos somos mais fortes e podemos ir muito mais longe.

As questões abordadas na cartilha foram pensadas com base nas 
principais dúvidas e questionamentos que recebemos diariamente.

Esperamos contribuir para que sua organização siga fortalecida.

Paula Mello, Presidente da Rede Papel Solidário
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Essa cartilha tem como objetivo 
apresentar noções gerais pautadas em 3 pilares: 

Aspectos Gerais do MROSC; 

Gestão das OSCS; e 

Programas de Incentivo/Certificados/Qualificações
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ASPECTOS GERAIS DO 
MARCO REGULATÓRIO 
DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL – 
MROSC

1. 1.1.  O que é o MROSC?
O MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil, instituído pela Lei n.º 13019/14, regulamentado pelo Decreto 
n.º 8726/16, estabelece normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil - OSC, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
por meio de termos de colaboração, termos de fomento ou em 
acordos de cooperação.

1.2.  Quem o MROSC considera OSC?
São consideradas OSCs – Organizações da Sociedade Civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 
seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante 
o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

ASPECTOS GERAIS | MROSC
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b) cooperativas que atuam em determinadas 
áreas:  as cooperativas sociais (Lei n.º 9867/99); 
as integradas por pessoas em situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas 
por programas e ações de combate à pobreza e 
de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social.  
c) as organizações religiosas que se dediquem 
a atividades ou a projetos de interesse público e 
de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos.

1.3.  E agora a organização que atuo é uma 
OSC? Quais os requisitos para ser considerada 
uma OSC?
Para confirmar se sua organização é considerada uma 
OSC em primeiro lugar confirme se esta enquadrada 
em uma das alternativas apresentadas no item 1.2. 
Se a resposta for positiva, há critérios adicionais que 
precisam ser levados em consideração e que devem 
constar no estatuto social. Podemos elenca-los da 
seguinte forma:

1.3.1.	 Sobre	aS	FinalidadeS	eStatutáriaS:	
I. Constar no artigo referente as finalidades 
estatutárias a relevância pública e social e uma das 
finalidades a seguir:
a. Promoção da assistência social;
b. Promoção da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico;
c. Promoção da educação;
d. Promoção da saúde;
e. Promoção da segurança alimentar e nutricional; 
f. Defesa, preservação e conservação do meio am-
biente e promoção do desenvolvimento sustentável;
g. Promoção do voluntariado; 
h. Promoção do desenvolvimento econômico e so-
cial e combate à pobreza; 
i. Experimentação não lucrativa, de novos mode-
los socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comercio, emprego e credito; 
j. Promoção de direitos estabelecidos, construção 
de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de 
interesse suplementar;
k. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos di-
reitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais;
l. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecno-
logias alternativas, produção e divulgação de infor-
mações e conhecimentos técnicos e científicos.

1.3.2. deStinação	do	Superávit		
Constar a forma de aplicação do superávit sendo 
possível a aplicação imediata ou criação de fundo 
patrimonial e/ou fundo de reserva. 

1.3.3. vedação	da	participação	em	campanhaS	
político-partidáriaS	e	eleitoral	
Constar expressamente a vedação. 

1.3.4. FonteS	de	recurSoS	e	patrimônio	
Constar no capítulo que trata das fontes de recursos 
e patrimônio os instrumentos contratuais inseridos 
pelo MROSC, bem como a criação dos fundos de 
reserva e patrimonial. 

1.3.5.	 aSSembleia	Geral	
Inserir nas competências da assembleia a aprovação 
da criação dos fundos de reserva e patrimonial. 
 
1.3.6.	 diSSolução		
Criar um artigo que regulamente a dissolução da 
OSC mencionando a Lei n.º 13019/14
Ex.: “Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza 
que preencha os requisitos da Lei n.º 13.019/14 e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta” 

ASPECTOS GERAIS | MROSC
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Caso a entidade seja qualificada como OSCIP: 
Ex.: “Em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 
de igual natureza que preencha os requisitos da Lei n.º 
13.019/14 cumulativamente a Lei n.º 9790/99 e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta” 

1.3.7. contabilidade
Dentre as diretrizes norteadoras de atuação da OSC 
estabelecer que a escrituração seguirá os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.

1.3.8. tempo	de	conStituição	
Para firmar parceria com o poder público a OSC 
deverá ter no mínimo, um, dois ou três anos de 
existência, com cadastro ativo, comprovados por 
meio de documentação emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito 
dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e 
da União, admitida a redução desses prazos por ato 
específico de cada ente na hipótese de nenhuma 
organização atingi-los.

1.4.  Quais são os instrumentos jurídicos que 
substituíram os convênios?
Com a entrada em vigor do MROSC os instrumentos 
jurídicos que estabelecem a relação do poder público 
com as OSCs em substituição ao convênio, são: 
termo de colaboração, termo de fomento e acordo 
de cooperação.
O termo de colaboração é o instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com OSCs para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco propostas pela administração pública que 
envolvam a transferência de recursos financeiros. 
O termo de fomento é o instrumento por meio do 
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com OSCs para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco propostas pelas OSCs, que envolvam a 
transferência de recursos financeiros.
O acordo de cooperação é o instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com OSCs para a 
consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco que não envolvam a transferência de 
recursos financeiros.

1.5.  E a Lei n.º 8666/ 93 – lei de licitações – não 
se aplica as OSCS?
Não, a lei de licitações não se aplica. Para celebrar 
parcerias entre o poder público e as OSCs o MROSC 
deve ser utilizado. 

1.6.  Como é feita a seleção das OSCS para 
estabelecer parceria com o poder público?
Por meio de chamamento público, procedimento 
destinado a selecionar as OSCs para firmar: termo 
de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a 
observância dos princípios da isonomia, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo. 

1.7.  Posso me qualificar como OSCIP sendo 
uma OSC?
Sim. Será necessário além de atender aos requisitos 
estabelecidos no MROSC que os requisitos da Lei 
n.º 9790/99 (dispõe sobre a qualificação de OSCIP) 
também sejam observados.  

ASPECTOS GERAIS | MROSC
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GESTÃO 2. 2.1.1. As OSCs podem prestar serviços ou comercializar produtos? 
Para que as OSCs obtenham autonomia financeira e atuem de forma sustentável é importante que desenvol-
vam ao menos 3 fontes de sustentabilidade. A comercialização de produtos ou a prestação de serviços como 
atividades meio podem ser importantes fontes de sustentabilidade. Lembrando que os recursos advindos de 
tais atividades deverão ser revertidos às finalidades da OSC.
Ainda na esfera da sustentabilidade, as OSCs podem: firmar parcerias com o poder público; realizar campanhas 
para receber doações recorrentes; criar benefícios para potenciais doadores e, dessa forma, aumentar o estímu-
lo à doação; participar de editais de instituições privadas; estabelecer quotas de patrocínio; angariar apoiadores 
e parceiros; conhecer as ferramentas multimídia que podem trazer mais visibilidade para suas ações etc.

2.1.2. O valor equivalente às horas de trabalhos voluntários é contabilizado na minha OSC?
Todos sabem como o trabalho voluntário é imprescindível para a execução das finalidades das OSCs e para 
que esse trabalho seja formalizado é essencial que a OSC e o voluntário firme termo de adesão ao trabalho 
voluntário. Além disso, mensalmente a OSC deverá fazer um levantamento das horas que os voluntários se 
dedicaram, o valor equivalente e apresentar à contabilidade para que possa contabilizar.
Para definir o valor equivalente das horas de trabalho voluntário é necessário pesquisar o valor médio pratica-
do no mercado na região de atuação. Consideramos essa prática para atividades técnicas, mas há trabalhos 
voluntários que não são considerados como técnicos e, para tanto, a assembleia geral pode definir esse valor 
que será aplicado a todos os trabalhos voluntários, com distinção das horas técnicas e o reajuste anual.
Essa regra está estabelecida na Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002.

GESTÃO
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2.1.3. As OSCs podem dar algum tipo de 
certificação de horas de trabalho para 
voluntários?
As OSCs podem oferecer aos voluntários um certifi-
cado ou uma declaração narrando o trabalho que foi 
desenvolvido, as horas de dedicação e o impacto. 
Esse documento tem como finalidade comprovar e 
atestar a atividade que foi desenvolvida, muito em-
bora algumas empresas solicitam em entrevistas de 
emprego a comprovação de trabalhos voluntários e, 
neste caso, esses certificados e/ou declarações te-
rão essa finalidade. 

2.1.4. Os dirigentes estatutários da OSC podem 
ser remunerados?
Sim. Os dirigentes estatutários que atuarem efetiva-
mente na gestão executiva ou na prestação de al-
gum serviço podem ser remunerados seguindo os 
valores praticados no mercado na região onde atua, 
mediante aprovação em assembleia geral que apro-
vará o valor e a forma de contratação, além de cons-
tar no estatuto social essa possibilidade. 
Os dirigentes estatutários serão contratados por pro 
labore, pois a doutrina majoritária entende que não 
há relação de emprego por não haver subordinação 
para contrata-los CLT. 

2.1.5. Os meus programas/projetos estão 
separados por centros de custos?
Os centros de custos são ferramentas de gestão in-
dispensáveis para agrupar despesas e receitas de 
cada um dos programas e projetos divididos por 
áreas de políticas públicas desenvolvidos pela OSC. 
Os centros de custos e as notas explicativas são fer-
ramentas contábeis que favorecem as OSCs no mo-
mento de pleitear certificados e qualificações públi-
cas, pois demonstram claramente a área de atuação 
preponderante, por ser a área de maior movimenta-
ção financeira.  

2.1.6. Minha OSC presta contas anualmente?
Anualmente, as OSCs devem realizar a assembleia 
geral ordinária de prestação de contas com o objeti-
vo de apresentar aos associados as contas que fo-
ram analisadas previamente pelo Conselho Fiscal, o 
relatório de atividades e a programação anual.
Com o advento do MROSC, a apresentação de con-
tas deve ser acompanhada da informação sobre a 
destinação do superávit. Se houver superavit a as-
sembleia deverá aprovar a destinação que poderá 
ser: de forma imediata nas finalidades e por forma 
imediata consideramos o ano corrente; ou por meio 
da criação de fundo patrimonial ou de reserva. 
Os fundos são criados e regulamentados por regi-
mento interno. Os fundos patrimoniais tem como fi-
nalidade a perenidade da OSC. Isso significa que o 
recurso aplicado em fundo patrimonial não poderá 
ser utilizado a curto prazo, pois tem objetivo espe-
cifico, somente os rendimentos das aplicações po-
derão ser utilizados para custear a manutenção de 
suas ações. O fundo de reserva pode ser entendido 
como um recurso para assegurar que em situações 
emergenciais a OSC terá como recorrer.

GESTÃO
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2.1.7. Boas práticas de governança 
As OSCs devem atuar seguindo os princípios da administração pública 
estabelecidos pela constituição federal que são: legalidade, impessoa-
lidade,	moralidade,	publicidade	e	eficiência. É muito importante que as 
OSCs utilizem seus sites como ferramenta de transparência de suas 
ações. Um link chamado “transparência” deve ser criado para que nele 
sejam publicados: estatuto social; ata de eleição; certidões negativas 
de débitos junto ao INSS e ao FGTS; código de conduta; regimento inter-
no; política de compras e contratações; política de voluntariado; relató-
rio de atividades e as demonstrações financeiras.

2.1.8. OSC/OSCIP/Instituto/ONG?
Muitas são as dúvidas sobre a denominação correta para se referir as 
associações sem fins lucrativos. Importante esclarecer que a classifi-
cação jurídica, estabelecida no código civil para definir a pessoa jurídi-
ca de direito privado sem fins lucrativos é a associação. A sigla ONG 
não é uma classificação jurídica e pode ser entendida como o apelido. 
Já a sigla OSCIP significa Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – para ser considerada uma OSCIP é necessário que a asso-
ciação sem fins lucrativos, constituída há 3 anos, além de seguir os de-
mais requisitos da Lei n.º 9790/99 seja qualificada perante o Ministério 
da Justiça.  
E por fim, OSC já tratamos no item 1.2.

GESTÃO
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PROGRAMAS 
DE INCENTIVO/
CERTIFICADOS/
QUALIFICAÇÕES  

3. 3.1. PRONAS/PRONON

O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com De-
ficiência (PRONAS/PCD) foram desenvolvidos para incentivar ações e 
serviços desenvolvidos por organizações sem fins lucrativos, que atuam 
no campo da oncologia e da pessoa com deficiência.  

Os programas asseguram benefícios a pessoas físicas e/ou jurídicas, 
tributada no lucro real, que aplicarem parte do imposto de renda em 
projetos aprovados no PRONON e no PRONAS/PCD. Para tanto, cada 
doador poderá deduzir até 1% do imposto de renda devido que for doa-
do ao PRONON e até 1% do imposto de renda devido que for doado ao 
PRONAS/PCD. O ressarcimento da doação ocorrerá no ano seguinte, 
na forma de restituição ou abatimento do valor do Imposto de Renda a 
pagar.

Documentos necessários para o credenciamento nos programas PRO-
NON e PRONAS/PCD: 
https://antigo.saude.gov.br/component/content/article/773-acoes-e-pro-
gramas/pronon-e-pronas/41843-documentos-necessarios-para-o-creden-
ciamento-nos-programas-pronon-e-pronas-pcd

PROGRAMAS DE INCENTIVO/CERTIFICADOS/QUALIFICAÇÕES 
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3.2. CEBAS - Certificado de Entidade  
Beneficente de Assistência Social

É um certificado concedido pelo Governo Federal, 
pautado pelos requisitos da Lei nº 12.101/ 2009, por 
intermédio dos Ministérios da Educação, da Cidada-
nia e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito priva-
do, sem fins lucrativos, reconhecidas como entida-
des beneficentes de assistência social que prestem 
serviços nas áreas de educação, assistência social 
ou saúde.

A obtenção do CEBAS possibilita a organização usu-
fruir da isenção das contribuições sociais, tais como 
a parte patronal da contribuição previdenciária so-
bre a folha de pagamento, Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS e Contri-
buição PIS/PASEP, permite ainda a priorização na 
celebração de parcerias com o poder público, entre 
outros benefícios.

Conheça o passo a passo nos links abaixo:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_
social/cneas/CEBAS%20-%20Cartilha.docx.pdf – CEBAS 
Assistência Social
https://cebas.mec.gov.br/images/pdf/cartilha_ver-
sao_23032018.pdf – CEBAS Educação
https://sindhosfil.com.br/wp-content/uploads/2019/12/
Cartilha-DCEBAS-2019.pdf  – CEBAS Saúde

3.3. CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA é a certificação em âmbito mu-
nicipal concedida às organizações que atuam com 
crianças e adolescentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente  - ECA, Lei n.º 
8.06919/90, estabelece que necessariamente essas 
organizações deverão estar cadastradas no CMDCA.

As associações cadastradas no CMDCA podem aces-
sar o  Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD), por meio da conscientização 
da utilização da renúncia fiscal do Imposto de Renda.

3.4. Programa Nota Fiscal Paulista - PNFP

Podem participar do programa as entidades paulis-
tas sem fins lucrativos que atuem em uma das se-
guintes áreas:

a. Assistência Social; 
b. Saúde;
c. Educação;
d. Defesa e Proteção Animal;
e. Cultura 

PROGRAMAS DE INCENTIVO/CERTIFICADOS/QUALIFICAÇÕES 

Para participar do Programa a organização deverá: 

3.4.1. Se cadaStrar na reSpectiva Secretaria de 
Sua área de atuação: 

• Assistência	 Social:	 na Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social – SEDS;

• Defesa	e	Proteção	Animal:	na Corregedoria Geral 
da Administração;

• Educação:	na Secretaria Estadual de Educação;

• Saúde:	na Secretaria Estadual da Saúde: 

• Cultura: na Secretaria da Cultura.

3.4.2. providenciar o cadaStro eStadual 
daS entidadeS para obter o crce:  
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/(S(qfvaji45lj-
54jwr2qympsr45))/default.aspx

3.4.3. e por fim, a organização deve aceSSar o 
SiStema da nfp e Se cadaStrar como conSumidor 
peSSoa jurídica. 
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http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cneas/CEBAS%20-%20Cartilha.docx.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cneas/CEBAS%20-%20Cartilha.docx.pdf
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/(S(qfvaji45lj54jwr2qympsr45))/default.aspx
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/(S(qfvaji45lj54jwr2qympsr45))/default.aspx



