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Apresentação
Projeto Descomplica MROSC
Sabe aquela máxima “pra que facilitar se é fácil complicar?” É assim que acontece
com boa parte da legislação. Mas, estamos aqui para descomplicar, para ajudar você
a compreender o MROSC que é naturalmente complicado, seja pela linguagem técnica, pela forma como é apresentado, pela quantidade de artigos e informações, mas,
especialmente, porque exige mudanças nas relações entre o governo e a sociedade
civil. E a gente sempre quer melhorar as relações, mas sem mudar nossas atitudes e
instrumentos de trabalho. Afinal, toda mudança gera desconforto.
E é por isso que o CeMAIS criou o Projeto Descomplica MROSC , para levar até as
organizações informações de qualidade e orientações para facilitar essas mudanças.
Mas, não se esqueça, é preciso mudar comportamentos e ferramentas de gestão. Estamos aqui para te ajudar, orientar, esclarecer e dar uma mão para superar as situações mais difíceis.
O Projeto Descomplica MROSC tem podcasts, um guia e até modelos de instrumentos de gestão. Os podcasts são conversas com especialistas gravadas em áudio,
que você pode ouvir como se estivesse ouvido um programa de rádio, só que você
escolhe o melhor momento do seu dia para ouvir. Para encontrar é só ir no site do
CeMAIS escolher o tema que quiser, sempre com papel e caneta na mão, para anotar
tudo que aprendeu, o que precisa mudar e o que precisa melhorar.

Para descomplicar a lei, criamos este Guia que passa por todos os capítulos do
MROSC, com explicações detalhadas.
E para facilitar ainda mais, disponibilizamos vários modelos que podem ser acessados no nosso site e utilizados na sua organização. Viu? Ninguém pode ficar de fora...
queremos todas as organizações seguindo corretamente a lei das parcerias e sendo
um bom exemplo de seriedade e boa gestão. E, se ainda assim, restar alguma dúvida,
fale com a gente no e-mail contato@cemais.org.br. Afinal, queremos descomplicar

APRESENTAÇÃO

tudo!
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O Guia
Sabendo dos desafios diariamente enfrentados na gestão das organizações, elaboramos este Guia para abordar os principais aspectos do MROSC de forma didática e
acessível.

ouça os áudios do podcast “Descomplica
MROSC” e fique de olho nas dicas espalhadas pelos capítulos!
Para aproveitar melhor o conteúdo,

Além disso, criamos diversos instrumentos que poderão ser utilizados pela sua organização, como modelos de estatuto, plano de trabalho e controle financeiro. Para
ter acesso aos modelos, acesse a pasta de anexos.

Mande suas dúvidas para a gente em contato@cemais.org.br e nos ajude a descomplicar cada vez mais essa lei tão importante para as organizações e para o poder público.

O GUIA

Pegue um bloquinho, uma caneta, um café e boa leitura!
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Ficha técnica

1.
O que é o
MROSC?
É a lei que regulamenta as parcerias entre o governo e as
Organizações da Sociedade Civil. Ela ganhou esse nome
de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
(MROSC) porque rompeu com os modelos anteriores de

CAPÍTULO 1 - O QUE É O MROSC?

convênios e subvenções.
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O Marco Regulatório é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade
pública. Por exemplo, o setor de telefonia precisa de um marco regulatório que defina como as empresas devem atuar nos serviços de telefonia do país, isso também
ocorre em diversos setores como energia elétrica, saneamento, e organizações sociais. O Marco Regulatório precisa garantir os interesses das pessoas, conciliando
o que é importante para o governo e para quem executa os serviços (empresas ou
organizações) com transparência, qualidade e confiança.
No caso das organizações, o Marco Regulatório veio para regular o Terceiro Setor no
que se refere às parcerias com o governo. Além de estabelecer as regras para o funcionamento do setor, o marco regulatório deve contemplar a fiscalização do cumprimento das normas, auditorias técnicas, criação de indicadores de qualidade, afinal,
o mais importante é que as pessoas tenham seus direitos garantidos e recebam os
melhores serviços.
Para a criação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)
aconteceu um grande movimento que envolveu governo, Organizações da Sociedade Civil, gestores e especialistas, para criar uma agenda política ampla, com objetivo
principal de promover um ambiente mais favorável à existência das organizações
e a sua valorização como parte essencial no desenvolvimento de políticas públicas
em todo o país.
A Lei 13.019/2014 entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 para a União, os Estados e o Distrito Federal. Para os municípios, a lei passou a valer em 1º de janeiro
de 2017. A partir daí, passou a ser estabelecido um novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações, baseado em democratização,
transparência e controle de resultados.
A essência da lei portanto, é a valorização do trabalho das organizações como parceiras importantes dos governos para a solução de problemas comuns. Nesse modelo,
todos ganham, as organizações são valorizadas e devem mostrar com transparência
suas ações e o bom uso dos recursos públicos. Os governos repassam recursos para
organizações sérias, transparentes e alinhadas com as políticas de garantia de direi-
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tos da sociedade.
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2.
O que é a

Sociedade
CAPÍTULO 2 - O QUE É A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA?

Civil Organizada

Todos nós fazemos parte da “sociedade civil”, somos as
pessoas cidadãs. E quando nos organizamos em torno de
uma causa passamos a ser denominadas “Sociedade Civil
Organizada”, isso ocorre com os movimentos sociais, as
organizações, os grupos que defendem os direitos dos
excluídos e outras formas de organização da sociedade.
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A sociedade, por sua vez, está dividida
em três setores: o Primeiro Setor é o
governo, o Segundo Setor é composto
pelas empresas e o Terceiro Setor
é formado pelas organizações da
sociedade.
O Primeiro vem para governar a
sociedade, fazendo leis, regras de
funcionamento da sociedade e prestar
serviços que garantam o bem-estar e a segurança. O segundo produz tudo aquilo
que consumimos, presta serviços e faz o dinheiro do mundo girar, paga impostos,
gera empregos e obtém lucros para seus empresários e acionistas.

O Terceiro Setor é o nosso, é onde a sociedade se organiza para garantir direitos,
para gerar benefícios e melhoria da qualidade de vida na sociedade e no meio ambiente. O Terceiro Setor também gera empregos e presta serviços, mas a grande
diferença é que ele atua junto com o governo (primeiro setor) para garantir que a
sociedade seja bem atendida, para pleitear melhorias dos serviços públicos e para
fornecer recursos para que as organizações cheguem rapidamente aonde o governo
tem dificuldade de chegar.
O Terceiro Setor também precisa das empresas (Segundo Setor) para atuar com os
trabalhadores, com as comunidades onde elas operam e para ajudá-las a investir
recursos na melhoria da qualidade de vida da sociedade e do planeta. E como elas,
o Terceiro Setor também gera empregos, mas a grande diferença é que não há lucro
para as pessoas responsáveis pelas organizações, ou seja, tudo que corre de dinheiro numa organização social tem que ser utilizado para sua finalidade, se sobra dinheiro (lucro) ele tem que ser aplicado no trabalho da organização e não distribuído

CAPÍTULO 2 - O QUE É A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA?

entre as pessoas.
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Quanto mais evoluída a sociedade, mais forte é o seu Terceiro Setor. Nos países
subdesenvolvidos, as demandas estão mais voltadas para o combate à fome, defesa
de direitos básicos, geração de renda entre outros. Já nos países desenvolvidos, o
Terceiro Setor atua fortemente em cultura, meio ambiente, sustentabilidade entre
outros assuntos importantes para a participação da sociedade na vida comunitária.
Independente da área de atuação, ao organizar-se, é necessário verificar a importância e necessidade de formalizar a existência da organização como pessoa jurídica, com direitos e deveres. Por exemplo, uma associação de amigos do bairro, que
atua voluntariamente cuidando do bairro, de suas praças, ruas e calçadas, cobrando
a garantia de serviços do governo municipal e trazendo melhorias com os empresários, pode ser caracterizada como uma organização informal, sem necessidade de
ser uma pessoa jurídica. Mas, se essa associação quiser ter recursos financeiros para
produzir um jornal do bairro, ter uma sala para atender a comunidade, ter empregados, e prestar serviços para o bairro, ela terá que criar um Associação e ser registrada como Pessoa Jurídica. Somente assim será possível ter uma conta bancária,
contratar pessoas e prestar serviços.

QUER SABER MAIS SOBRE COMO CRIAR
UMA ASSOCIAÇÃO?

CAPÍTULO 2 - O QUE É A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA?

Cartilha Associações:
Criação e Gestão.
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3.
E Organização
da Sociedade
CAPÍTULO 3 - E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)?

Civil (OSC)?

Lembra-se que antes, todo mundo falava das ONGs? Pois
é, o nome ONG significa “Organização Não Governamental”
e isso não reflete o que fazemos, só significa o que não
somos, “não governamental”. E tudo que não é governo é
ONG? E as empresas? Também poderiam ser ONGs, afinal
elas também não são governo!
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É por isso que o MROSC trouxe essa novidade da lei, dando um nome de verdade
para essas organizações que atuam com seriedade e transparência em benefício da
sociedade. O nome OSC que é a sigla de Organização da Sociedade Civil reflete o
que somos de verdade. E nesse caso, trata especialmente das organizações que foram criadas como Associação ou Fundação e registradas como Pessoa Jurídica.

O Código Civil de 2002 diferencia as pessoas jurídicas de direito
privado como Associações, Fundações e Sociedades.
Código civil é um conjunto de normas que determinam os direitos e
os deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado, com base na Constituição Nacional.
A Associação se forma pela reunião de pessoas em torno de um objetivo comum, sem interesse de dividir o resultado financeiro entre
elas. Ao contrário do que comumente se acredita, a Associação pode
ter lucro, só não pode distribuí-lo entre os associados, ou seja, todo
o lucro gerado deve ser obrigatoriamente utilizado para os objetivos
descritos no seu estatuto.
A Fundação é constituída a partir da existência de um patrimônio
deixado por quem a cria, através de escritura pública ou testamento,
para servir a um objetivo específico, voltado às causas de interesse
público religioso, moral, cultural ou de assistência. Esse patrimônio
pode ser móvel, imóvel ou dinheiro.

CAPÍTULO 3 - E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)?

As Associações e Fundações devem ser:
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Institucionalizadas

Privadas

Constituídas legalmente,
registradas como pessoa jurídica,
com ata de criação e estatuto que
define suas finalidades

Não podem fazer parte
do governo

Autoadministradas

Voluntárias

Gerenciam suas
próprias atividades

Constituídas livremente por
qualquer pessoa ou grupo
de pessoas

A Sociedade (Sociedade Anônima – S.A., Sociedade Limitada – LTDA, MEI, etc.)
sempre tem por objetivo o exercício de atividade econômica para partilha de resultados entre os sócios.
Além dessas modalidades de Sociedade, existe ainda a Cooperativa que é um tipo
de organização criada por pessoas de um grupo econômico ou social que têm por
objetivo desempenhar determinadas atividades em benefício comum, solucionando
problemas ou atendendo a alguma necessidade que essas pessoas não conseguiriam satisfazer ou alcançar individualmente.
As cooperativas podem ser formadas para negócios como as Cooperativas de Produtores Rurais, de Crédito, de Médicos, de Turismo, de Reciclagem, etc., ou formadas
com a finalidade de promover a assistência social a pessoas em desvantagem so-

cioeconômica* e/ou inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, assim como
a sua reinserção social. Esse segundo grupo de Cooperativas, são chamadas de sociais e estão previstas na Lei 9.867/99.

*Pessoas em desvantagem socioeconômica
De acordo com a Lei 9.867/99, as pessoas em desvantagem socioeconômica são as deficientes físicas e sensoriais, as deficientes psíquicas
e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico
permanente, e as egressas de hospitais psiquiátricos, as dependentes
químicas, as egressas de prisões, as condenadas a penas alternativas
à detenção, as adolescentes em idade adequada ao trabalho e situa-

CAPÍTULO 3 - E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)?

ção familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo.
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3.1 Que tipo de
OSC faz parte
do MROSC?
As Associações e Fundações estão previstas no MROSC. Mas nem todas as Cooperativas estão previstas. Veja, para se enquadrar nos parâmetros do MROSC, a Coope-

rativa precisa ser:

Integrada por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social;
Alcançada por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda;
Voltada para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural;
Capacitada para execução de atividades ou de projetos de interesse público e
de cunho social.

O MROSC incluiu ainda como OSC, as organizações religiosas que se dediquem às
atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
Mas, fique atento, a lei mudou a exigência de tempo de existência da organiza-

ção, de acordo com o tipo de parceria que ela deseja ter:

CAPÍTULO 3 - E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)?

01 ano de existência para firmar parcerias com o Município

02 anos de existência para firmar parcerias com o Estado

03 anos de existência para firmar parcerias com a União

Ou seja, se a OSC quiser ter uma parceria com o seu município, precisa comprovar
que existe há pelo menos um ano. Já para uma parceria com o Governo Federal, terá
que comprovar sua existência há pelo menos três anos. A organização deverá com-

provar sua existência por meio do registro do CNPJ.
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4.
Parceria?
o que é isso?
De forma bem objetiva podemos dizer que a Parceria é
algo que acontece quando há interesse comum e as partes
estabelecem um acordo para uma realização conjunta.
Cada parte terá suas responsabilidades e obrigações, e o
CAPÍTULO 4 - PARCERIA? O QUE É ISSO?

resultado será o alcance do objetivo comum.
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De forma bem objetiva podemos dizer que a Parceria é algo que acontece quando há
interesse comum e as partes estabelecem um acordo para uma realização conjunta.
Cada parte terá suas responsabilidades e obrigações, e o resultado será o alcance
do objetivo comum.
Na parceria de que trata a lei, a iniciativa pode ser do governo quando quer investir em uma política pública em conjunto com as Organizações da Sociedade Civil,
por iniciativa das OSCs para uma ação de interesse social, ou ainda, por iniciativas
conjuntas, de encontro de interesses comuns, podendo haver repasse de recursos
ou mesmo sem recursos financeiros envolvidos. A lei deixa claro que a parceria não
pode depender de relacionamentos ou interesses pessoais. Não se trata de fazer
atividades com privilégios e sim de, juntos, em parceria, governo e organizações,
realizarem uma ação ou política pública importante para a sociedade.

Vamos entender
exatamente como a lei
define essa relação de
parceria.
Promover política públicas, garantia de direitos e desenvolvimento social e ambiental não pode ser responsabilidade de uma única organização, por isso o MROSC
define regras gerais para as parcerias entre a administração pública e Organizações
da Sociedade Civil, em regime de cooperação entre as duas partes, tendo em vista
o trabalho em conjunto para a execução de atividades ou projetos.
Essas regras possuem abrangência nacional e são válidas para as parcerias celebradas entre as OSCs e a administração pública federal, estadual, distrital e municipal.
É importante lembrar que cada esfera de governo possui questões específicas que
podem ser regulamentadas por meio de um decreto, desde que sigam as normas

CAPÍTULO 4 - PARCERIA? O QUE É ISSO?

gerais.
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A partir da vigência da lei, as parcerias se concretizam por meio da definição e assinatura de um plano de trabalho que faz parte do “termo de colaboração”, “termo de
fomento” ou “acordo de cooperação”.
Esses nomes: “termo de colaboração”, “termo de fomento” e “acordo de cooperação”,
são os nomes dos contratos feitos entre o governo e as OSCs, não existindo mais
os antigos convênios e subvenções para esse tipo de parcerias. Observe que até os
nomes refletem melhor o que significa “parceria”.
A palavra termo, neste caso, refere-se a um “documento jurídico”, ou seja, um termo
delimita o prazo para realização de uma atividade definida no plano de trabalho,
define as responsabilidades e obrigações de cada um, e é assinado no início da parceria. Ao final da parceria, a administração pública tem que emitir um parecer conclusivo da avaliação da prestação de contas e o termo é encerrado.

4.1 Termo de Colaboração
É o documento de parceria utilizado quando o governo quer escolher uma organização para realizar uma finalidade importante para a sociedade, mas que o próprio
governo não realiza diretamente. Então, repassa recursos para que as organizações,
especialistas naquela temática, possam realizar. É uma colaboração entre ambos,
por isso é denominado Termo de Colaboração.
Portanto, o Termo de Colaboração é utilizado quando há transferência de recurso
para a execução de políticas públicas por meio da colaboração entre poder público
e OSCs. O governo define os parâmetros de desenvolvimento e execução, pois deCAPÍTULO 4 - PARCERIA? O QUE É ISSO?

vem corresponder às exigências da política pública em questão. Para isso, é preciso
escolher organizações que conheçam o território, que sejam especialistas no assunto, que tenham competência técnica e capacidade de gestão para atuar. Somente
dessa forma, com cada parte oferecendo o que tem de melhor para a sociedade, é
que os resultados serão satisfatórios.

Comumente utilizados para a implementação de
serviços de acolhimento institucional à criança e ao
adolescente e à pessoa idosa, que são serviços ofertados
de forma constante para a comunidade, e às vezes, até
permanente para o público-alvo.
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4.2 Termo de Fomento
O fomento é um apoio, um incentivo a algo proposto, o estímulo a um projeto. O governo pode fomentar diversas iniciativas da sociedade, desde que estejam de acordo
com as políticas públicas. Por exemplo, um governo pode fomentar iniciativas de turismo propostas pelos empresários, desde que gerem benefícios para a comunidade
e gerem recursos em forma de impostos para a manutenção dos serviços públicos
que serão aumentados com o turismo. No Terceiro Setor também é assim, se uma
ou mais organizações propõe o fomento a alguma ação, o governo pode avaliar o
interesse público e investir recursos no que foi proposto.
É importante perceber que o fomento é algo de interesse coletivo, que gera benefícios amplos e que não onera o serviço público, ao contrário, o beneficia também. No
exemplo do turismo, não adianta fomentar eventos que atraem turistas, mas que geram sujeira, ruído, caos no trânsito e ainda não deixa benefícios para os moradores
e comerciantes, recursos para a limpeza pública, serviços extras de trânsito, etc. Da
mesma forma, a OSC proponente de um projeto a ser fomentado precisa ter um bom
plano de ação que traga benefícios para a sociedade e para as políticas públicas.
O Termo de Fomento, portanto, é utilizado quando há transferência de recurso para
apoiar iniciativas próprias das organizações. É um instrumento que possibilita conhecer e reconhecer tecnologias inovadoras desenvolvidas pelas OSCs.
Nesse instrumento, a OSC tem a liberdade de apresentar suas ideias e forma de execução partindo do conhecimento que ela possui no território e das necessidades do
seu público. Quanto mais amplo, coletivo e completo for o projeto, mais chances de
atrair o fomento público.

CAPÍTULO 4 - PARCERIA? O QUE É ISSO?

Comumente utilizado para parcerias estabelecidas
com recursos captados pelas OSCs, por meio das leis
de incentivo fiscal, destinadas por meio Fundos dos
Conselhos de Direitos. Isso aumenta ainda mais sua
importância, uma vez que além do envolvimento do
governo, há o empenho dos conselhos para garantir
direitos e o fomento das empresas na melhoria da
qualidade de vida.
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4.3 Acordo de Cooperação
Diferente do termo, o acordo é uma espécie de combinado, de tratado. Um Acordo
de Cooperação, significa que todos os envolvidos concordam em cooperar com suas
próprias estruturas para alcançar um benefício comum, sem que isso envolva dinheiro. No entanto, envolve um documento que define um plano de ação que deixa
claras as responsabilidades de cada parceiro.
Assim, o Acordo de Cooperação ocorre quando a parceria não envolve transferência
de recursos financeiros para nenhuma das partes. Esse instrumento é utilizado quando há interesse comum na execução de alguma atividade, projeto ou evento, em que
há doação, troca de conhecimento técnico ou cessão de servidores, por exemplo.
A ausência de transferência de recursos não significa dizer que não haverá custos na
execução da parceria, mas que estes custos serão de responsabilidade de cada uma
das partes individualmente.
Em geral, a celebração do Acordo de Cooperação não exige a realização de chamamento público, exceto nas situações em que há o compartilhamento de recurso patrimonial, como doação ou comodato.

Para as parcerias entre OSC e poder público não existe mais o formato de
Convênio, que passa a ser utilizado apenas para a relação entre entes federados.
Também é importante lembrar que a Lei 8.666/93 não deve ser usada nas
relações de parceria, sendo de uso exclusivo para a contratação de serviços ou

CAPÍTULO 4 - PARCERIA? O QUE É ISSO?

compra de bens.
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5.
Captação de

recursos
A captação de recursos é realizada pelas organizações do
Terceiro Setor para garantir a realização e continuidade dos
projetos, além de garantir a subsistência da organização.
O objetivo da captação de recursos é, portanto, uma
CAPÍTULO 5 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS

estratégia para impulsionar as atividades da organização.

21

A captação de recursos é realizada pelas organizações do Terceiro Setor para garantir a realização e continuidade dos projetos, além de garantir a subsistência da
organização. O objetivo da captação de recursos é, portanto, uma estratégia para
impulsionar as atividades da organização.
O trabalho de captação de recursos é árduo e não existe “varinha mágica” que traga fundos para a organização. É preciso planejamento, conhecimento das fontes de
financiamento, dos colaboradores, desenvolvimento de alianças, análise de editais
públicos e privados, sempre em consonância com a missão, visão e valores traçados.
Além disso, é preciso ter clareza das necessidades de curto, médio e longo prazo,
conhecer a fundo as políticas públicas e a legislação da área de atuação, conhecer
as empresas do entorno e seus investimentos e, acima de tudo, ter capacidade de
fazer a gestão dos recursos captados com profissionalismo e transparência.
O compromisso com o objetivo da organização, com a garantia de direitos, com a
proteção social, ambiental ou cultural, e outros compromissos com a sociedade, são
prioridade absoluta no processo de captação de recursos. Afinal, esse é o objetivo da
existência da organização. No campo da captação de recursos das OSCs, deve pairar
um clima de colaboração, uma vez que a finalidade é o bem comum.
Existem várias formas de captação de recursos, mas como o objetivo desta cartilha
é descomplicar o MROSC, vamos nos concentrar na captação junto ao poder público
e aos fundos que seguem as mesmas regras.
Para essa modalidade de acesso a recursos públicos, as ações da OSC devem fazer
parte de um processo bem planejado, para ajudar a organização na execução das
atividades de interesse público a qual se propôs em sua criação.
Os contratos celebrados com o poder público são regulados pela legislação, sendo
necessária, em regra, a realização de procedimentos para selecionar a proposta e a
organização mais adequada para atender a demanda. Cabe a dispensa da seleção
em situações específicas previstas em lei. Em 2014, foi publicada a Lei 13.019 que
altera as regras de parceria entre as organizações da sociedade civil e o governo, a
lei mudou o formato de fazer parceria do poder público com as organizações, subs-
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tituindo os convênios pelos Termos de Colaboração e de Fomento.
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6.

Como organizar a

OSC para a
parceria?
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6.1 Começando do começo
Cada organização é única e realiza um importante trabalho em sua comunidade.
Seja qual for sua área de atuação, metodologia de atendimento ou tempo de experiência, uma coisa é certa, para um bom funcionamento é necessária atenção à gestão
organizacional.
Muitas vezes, as organizações são engolidas pela necessidade urgente de atendimento às demandas, aumento do número de vagas, resolução de conflitos, entre
outros, não sobrando recursos e tempo para um bom planejamento e organização
administrativa.
Para realizarem seus objetivos e sobreviverem, as OSCs precisam captar recursos
com governos e empresas, então é preciso se modernizar, entrar na era da transparência, da boa gestão e da comunicação permanente com todos os seus públicos.
Cada vez mais é necessário ter atenção a esses pontos para que a organização tenha acesso a recursos e parcerias e possa realizar o seu trabalho com qualidade e
transparência. O mundo mudou e as Organizações da Sociedade Civil não podem
ficar para trás. Gestão profissional e transparência pública são termos que devem
caminhar em conjunto com os benefícios para a comunidade.
O primeiro passo para essa organização da gestão institucional é identificar seu objetivo, o motivo pelo qual a organização nasceu e onde ela quer chegar por meio do
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seu trabalho. Essas questões precisam ser esclarecidas com a missão, visão e valores.

24

Missão é a razão de ser
É o motivo maior para o qual a organização existe. A missão irá indicar para onde ir e qual o seu impacto na sociedade. É uma declaração
sobre o propósito da organização, deve ser ampla, de fácil compreensão e conter as principais referências que servirão para estabelecer
as estratégias. Algumas perguntas ajudam a nortear a elaboração da
missão:

Para que a
organização existe?

Quem é o
público-alvo?
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O que ela faz
de melhor?
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Que serviços a
organização presta?

Qual é o impacto
na sociedade?

A visão é o retrato do futuro
Imagine o futuro que você deseja para o seu
público-alvo. Imagine que você poderia fazer
um retrato desse futuro desejado. A visão é
esse retrato do futuro. É uma previsão ligada
diretamente ao desejo de algo que pode
ser diferente. A visão de futuro não pode ser
um discurso, tem que ser vivida diariamente
e deve ser compartilhada gerando um
compromisso coletivo no presente.

A visão de uma OSC deve estar ligada ao futuro desejado para o público-alvo e não simplesmente ao seu próprio crescimento, ao desejo
de ser maior e melhor que as outras organizações. Para as empresas,
muitas vezes, a visão é ser melhor que seus concorrentes e até mesmo derrubá-los.
Nas organizações, a visão precisa estar focada na solução dos problemas que se deseja enfrentar e qual o salto qualitativo é desejado
a partir dessas soluções. É olhar para um futuro melhor da sociedade
em que se atua e contribuir para sua melhoria.

Os valores sustentam as decisões
Os valores são definições éticas e morais que a organização adota
para balizar suas ações, parcerias e posicionamentos no relacionamento com todos os seus colaboradores, desde os patrocinadores até
o seu público-alvo.
Os valores são perenes, essenciais e devem correr no sangue de todos os membros da organização, pois são ideais passíveis de serem
seguidos. Não podem variar de acordo com as circunstâncias e não
têm prazo de validade.
A liderança tem que dar o exemplo na prática do cotidiano, pois os
valores devem ser reconhecidos nas atitudes, comportamentos e na
CAPÍTULO 6 - COMO ORGANIZAR A OSC PARA A PARCERIA?

comunicação. Precisam ser alinhados e consistentes com a cultura e
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a história da organização.

6.2 O estatuto
Ao se criar uma associação, uma das primeiras providências é elaborar a proposta
de estatuto com as regras sobre a constituição, o funcionamento e as obrigações
da organização, sendo, depois de aprovado, o principal documento que indica o

direcionamento da organização.
A lei estabelece uma série de requisitos para a elaboração do estatuto das associações e das fundações, sem eles, o estatuto não tem valor e não pode ser registrado.
O estatuto deve ainda observar outros requisitos específicos quando há interesse
em alguma certificação.
Os principais requisitos estão previstos no Artigo 54 da Lei 10.406/2002 - Código

Civil e no Artigo 33 da Lei 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil devendo ser observados pelos associados a fim de garantir o
registro e futuramente o exercício das atividades e a captação de recursos.

Requisitos do Artigo 54 da Lei 10.406/2002 - Código Civil:

A denominação, os fins e a sede da associação;

Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
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Os direitos e deveres dos associados;

As fontes de recursos para sua manutenção;

O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos;
As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a
dissolução;
A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas
contas.
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Requisitos do Artigo 33 da Lei 13.019/2014 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil:
Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Atenção: Os requisitos do Art. 33 do MROSC também são válidos
para as Fundações. No entanto, para as cooperativas é exigido
apenas que em seu estatuto conste que a escrituração é feita de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.

Após a criação do estatuto, deve ser publicado um edital de convocação de uma Assembleia Geral de Organização, para reunir seus associados a fim de apresentar e
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aprovar o estatuto.
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Da mesma forma que a Assembleia Geral de Organização, todas as reuniões entre
associados com o objetivo de alterar o estatuto ou eleger novos dirigentes e conselheiros, devem ser convocadas por meio de edital de convocação. A ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária deve ser registrada no Cartório do Registro
Civil das Pessoas Jurídicas afim de validar todas as mudanças e atualizações ocorridas durante o funcionamento da organização.
Atualmente é possível solicitar o registro de forma virtual pelo portal da Central
RTDPJ Brasil. Saiba mais, sobre esse formato de registro.

Para te ajudar a criar ou atualizar o estatuto da sua
organização, desenvolvemos os modelos de Estatuto,
Ata da Assembleia Geral e Convocação para a
Assembleia Geral. Clique no ícone ao lado para baixar.

7.
CAPÍTULO 7 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ PREPARADA PARA A PARCERIA?

A administração
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Pública está
preparada
para a parceria?

O MROSC criou vários instrumentos de transparência
e gestão, tanto para Organizações da Sociedade Civil,
quanto para a administração pública. Para formalizar
uma parceria, todas as partes precisam estar organizadas,
entendendo de forma clara o seu papel.

Organizar a casa é o primeiro passo para ingressar de forma efetiva no processo de
parceria. Mas, por onde começar?
Mudar uma cultura já sedimentada de repasse de recursos por meio de convênios,
não é uma tarefa fácil. É preciso um novo olhar para as organizações, para as parcerias e para todos os instrumentos utilizados nesse processo.
Um bom jeito de começar é pela definição de um setor ou grupo de pessoas que
irão, de forma coletiva, se aprofundar no assunto, estudando a lei, não apenas em
CAPÍTULO 7 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ PREPARADA PARA A PARCERIA?

seu texto literal, mas em todo o seu contexto político. E a partir desse grupo, de-
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senvolver os instrumentos necessários para a formalização e monitoramento das
parcerias, a começar pelo decreto regulamentador da lei.

O MROSC não muda apenas o nome dos instrumentos
jurídicos que devem ser utilizados, mas toda a cultura e
os conceitos que permeiam as parcerias entres OSCs e
administração pública.

A capacitação constante de agentes públicos é essencial para promover essa mudança dentro da administração pública. Compreender todos os aspectos da lei, assim como sua aplicação na prática, não é importante apenas para as organizações,
mas para todos aqueles que estão envolvidos no processo.
Para garantir ainda mais a qualificação dos processos de parceria, assim como o
diálogo entre sociedade e poder público, cada ente federado poderá criar o seu
Conselho de Fomento e Colaboração. Chamado de CONFOCO, esse conselho deve
ter composição paritária entre representantes governamentais e Organizações da

Sociedade Civil, e possui a finalidade de divulgar boas práticas, propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração
previstas na Lei.

Lembre-se, para um governo forte e eficiente,
é necessário a participação de uma sociedade
organizada e igualmente forte.

7.1 Passo a passo para
implementação da lei:

1

Grupo de implementação

Definir o setor ou grupo de pessoas responsável pelo aprofundamento no assunto
considerando todo seu contexto político.
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2

Elaboração do decreto

Documento base para a implementação das parcerias, deve conter todas as informações e processos gerais. Atenção para não cair na burocratização.

3

Setores de gestão

Definir os setores participantes da gestão das parcerias, incluindo as comissões e desenvolvimento, em conjunto com as OSCs, dos procedimentos e instrumentos utilizados.

4

Capacitação

Promover o aprimoramento constante dos agentes públicos envolvidos na parceria,
desde as comissões de seleção, passando pelo gestor, até o avaliador das prestações
de contas.
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5

Implementação do CONFOCO:

Com composição paritária, possui a finalidade de divulgar boas práticas, propor e
apoiar ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração.
Sua atuação é fundamental na promoção do diálogo entre poder público e sociedade.

6

Transparência

Publicar todas as informações relacionadas às parcerias, desde instrumentos utilizados como formulários de plano de trabalho e manuais e formulários de prestação
de contas, até os dados individualizados das parcerias firmadas para execução de
projetos e políticas públicas. A transparência gera credibilidade e segurança jurídica
nas relações de parceria.
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7
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Monitoramento

Acompanhar a execução do projeto em conformidade com o Plano de Trabalho para
o alcance dos resultados propostos e emissão de relatório técnico de avaliação. Aqui
é fundamental o trabalho em conjunto do Gestor da Parceria, Comissão de Monitoramento e OSC executora. Monitorar não é criar entraves e burocracias desnecessárias, mas acompanhar a execução objetivando a qualificação das ações e atividades
realizadas para real alcance do objeto. É necessário que todos os participantes do
monitoramento conheçam seu papel e, de forma respeitosa, colaborem para que o
resultado final seja alcançado.

8

Prestação de Contas

Emitir manifestação conclusiva das contas, conforme período estabelecido no instrumento jurídico. As informações devem estar contidas em manuais específicos
previamente informados para a OSC executora. A avaliação da prestação de contas
financeira deve ser realizada em consonância com a técnica, em caso de descumprimento de alguma meta proposta. A prestação de contas é a avaliação dos resultados
alcançados e a entrega final de todo o processo de monitoramento anteriormente
realizado.

CAPÍTULO 8 - POR ONDE A PARCERIA COMEÇA?

8.

Por onde a

parceria
começa?
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8.1
Chamamento
público
Com base em um edital que deve ser amplamente divulgado, o Chamamento Público seleciona a Organização da Sociedade Civil que apresenta a melhor proposta
e que demonstra possuir a capacidade técnica necessária, tornando mais eficaz a
execução de um objeto.
Esse instrumento possibilita, não só a ampliação do acesso das organizações aos recursos públicos, mas também a ampliação do conhecimento do poder público sobre
essas organizações e as iniciativas e soluções promovidas por elas.
O edital de convocação deverá ter os prazos e procedimentos claros, objetivos e
simplificados para o recebimento e seleção de propostas, orientando as OSCs interessadas e facilitando o acesso direto aos órgãos e instâncias decisórias da administração pública. Além disso, o edital não pode conter nenhuma informação capaz
de frustrar a concorrência.

Casos de Dispensa do Chamamento Público
Urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;
Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça
à paz social;
Realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação
que possa comprometer a sua segurança;
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Atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência
social, desde que executadas por Organizações da Sociedade Civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Casos de Inexigibilidade do Chamamento Público
Quando há inviabilidade de competição entre as Organizações da Sociedade
Civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma instituição específica.
A seleção dos projetos apresentados no chamamento público é realizada pela Comissão de Seleção*, que avalia as propostas conforme diretrizes previstas no edital.
Para que o processo de escolha de organizações e projetos seja imparcial e mais
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efetiva, é importante que a Comissão participe dos processos de elaboração do

edital e receba capacitações sobre a elaboração e avaliação de projetos, para que a
seleção não seja subjetiva ou conte apenas com o conhecimento e as habilidades
dos membros da comissão.

*Comissão de Seleção:
Órgão colegiado constituído por ato publicado em meio oficial de
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de
pessoal da administração pública. Fica impedida de participar da comissão de seleção, pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais
participantes do chamamento público.

Os Conselhos de Direitos, gestores de fundos especiais, devem publicar seu
edital para possibilitar a parceria para implementação de ações de garantia de
direitos das pessoas, público-alvo do conselho. Da mesma forma devem criar
sua Comissão de Seleção para avaliar as propostas recebidas.
O Chamamento Público pode ser dividido em etapas, permitindo sua simplificação e
a otimização do trabalho e dos recursos técnicos investidos pelas OSCs no processo.
A primeira etapa consiste na apresentação de uma proposta simplificada na qual a
OSC demonstra seu projeto por meio das metas e metodologia, apresenta sua organização e a realidade na qual o projeto está inserido e seu planejamento financeiro com uma referência de preços para demonstrar que o custo de implementação
está em conformidade com os valores de mercado. Essa proposta será analisada

CAPÍTULO 8 - POR ONDE A PARCERIA COMEÇA?

pela Comissão de Seleção e, se aprovada, será encaminhada para a segunda etapa.
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Na segunda etapa, a OSC deverá pormenorizar seu projeto, por meio do Plano de
Trabalho, alinhando todas as informações necessárias para a sua execução. Nesse
momento, itens mais complexos como a criação de indicadores, cronograma e orçamentação são apresentados. Essa etapa permite ainda um diálogo mais aproximado
entre administração pública e OSC qualificando o desenvolvimento do documento
que norteará a execução do projeto, já que a concorrência foi realizada na primeira
etapa.

8.2
Plano de Trabalho
O plano de trabalho é item obrigatório a ser apresentado pela organização para a
efetivação de uma parceria. Ele norteia todas as ações para a execução do projeto
ou atividade, pois concentra todas as informações necessárias como metas, cronograma e planejamento financeiro. É com base no Plano de Trabalho que a organização irá executar e prestar contas, assim como é com base nele, que o Gestor da
Parceria e a Comissão de Monitoramento irão acompanhar a execução e avaliar as
prestações de contas apresentadas.
Em razão da sua importância para o sucesso da parceria, é necessária muita atenção
da administração pública ao elaborar o formulário do Plano de Trabalho, solicitando
todas as informações realmente necessárias para a execução e monitoramento do
projeto ou atividade. Todos os itens devem ser claros e objetivos permitindo que a
organização participante do chamamento público possa compreender o que deve
ser inserido em cada item.
A organização também deverá ter muita atenção ao preenchimento do formulário,
construindo um Plano de Trabalho executável e que promova, por meio de suas
ações a transformação da realidade.
Ao preencher uma proposta ou Plano de Trabalho sempre considere que quem irá
avaliar não conhece o trabalho que já é feito pela organização e precisa entender
muito bem os motivos pela qual a organização pretende realizar aquele projeto ou
atividade. Assim como precisa entender como esse projeto ou atividade será executado e quais os resultados serão obtidos ao final. A forma como a organização
escreve é capaz de demonstrar a sua compreensão da realidade e sua capacidade
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planejamento e execução.
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E como elaborar o Plano
de Trabalho a partir dos
itens obrigatórios do
MROSC?

8.2.1 Descrição da realidade

Não precisa ser um estudo complexo de cada item relevante da comunidade, mas um
levantamento de informações sobre a realidade local, geral e específica, do trabalho
que a organização irá propor a fim de conhecer as necessidades e potencialidades
da comunidade e o perfil do público-alvo, garantindo propostas mais assertivas.
Além disso, conhecer o ponto de partida ajudará a estabelecer as metas e medir resultados futuros de cada atividade realizada. Aproveite este espaço para contar sobre a situação atual da comunidade e da organização e como o projeto ou atividade
irá contribuir para uma melhoria dessa situação.
Esse será o seu ponto de partida, já que o objetivo de um projeto deve ser sempre
a transformação da situação atual para uma situação melhor. Aqui é fundamental
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demonstrar a relação entre a realidade, as ações propostas e o objeto da parceria.
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8.2.2 Objeto da parceria

É o resultado que se pretende alcançar com a execução da parceria. Ele não poderá
ser modificado durante a execução, por isso é recomendável que o objeto seja escrito de forma reduzida, clara e objetiva.
O objeto deverá ser mensurável, sendo necessária a demonstração de alcance desse resultado pela organização após a execução. Evite criar resultados abstratos ou
resultados nos quais não seja possível realizar a medição pela própria organização
durante a execução como, por exemplo, melhoria da qualidade de vida. Utilize re-
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sultados concretos como promover o acesso à cultura.
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8.2.3 Descrição de metas a serem atingidas
e de atividades ou projetos a serem
executados
As metas são pontos de chegada para conclusão de cada fase do projeto ou atividade. As metas devem ser palpáveis, quantitativas, podendo ser verificadas ao longo
da execução. Uma dica para criar as metas é dividir o projeto em fases.
Cada fase, será um passo para a realização do objeto da parceria e cada uma dessas
fases deve ter uma quantidade de metas a ser alcançada para que a organização
possa considerar a fase cumprida.
Utilize verbos no infinitivo e números para quantificar cada uma das metas.

Exemplo
Objeto da parceria
Promover a disseminação de conhecimento qualificado sobre o MROSC e
a gestão institucional de organizações da sociedade civil.

Fases
Produção de conteúdo digital, divulgação dos materiais e realização de
pesquisa sobre o MROSC.

Metas
Meta 1: Produzir 10 episódios do podcast “Descomplica MROSC”;
Meta 2: Realizar 01 live de lançamento do podcast;
Meta 3: Desenvolver 01 pesquisa sobre a implementação do MROSC
com 150 formulários respondidos.
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8.2.4 Previsão de receitas e de despesas
a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria
É o planejamento financeiro do projeto. Considere aqui todas as despesas necessária para o cumprimento das metas e alcance dos resultados. As despesas podem ser
separadas em três grupos:

Despesas diretas: Aquelas vinculadas exclusivamente a
execução do projeto ou atividade. No exemplo do projeto
“Descomplica MROSC” temos a edição de áudio e o impulsionamento do podcast nas mídias sociais.
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Despesas indiretas: Aquelas que fazem parte das despesas
administrativas da organização. Embora não sejam vinculadas
exclusivamente ao projeto ou atividade, permitem o funcionamento adequado da organização, criando um ambiente favorável à execução. Neste item as despesas mais comuns são
contabilidade, assessoria jurídica, aluguel, água, luz, telefone,
internet. Existem despesas que, embora possam ser divididas
com a organização e outros projetos e atividades, possuem
relação direta para a execução do projeto, como hospedagem
de e-mail, quando pago por colaborador, licença de software,
entre outros.

Despesas com equipe técnica: É o recurso necessário para
contratação ou manutenção na organização das pessoas que
irão fazer parte da execução do projeto ou atividade. Considere todas as despesas necessárias como salário, encargos sociais e benefícios. Itens como alimentação, transporte, FGTS,
férias, décimo terceiro, verbas rescisórias e demais encargos
tributários e trabalhistas devem ser incluídos nas despesas
com equipe. Fique atento a Convenção Coletiva de Trabalho
vinculado a função de cada pessoa da equipe técnica. Esse
documento define alguns dos benefícios que o empregado
precisa ter como seguro de vida, plano de saúde, entre outros.
Além disso, no momento do planejamento financeiro faça
uma previsão de inicio da execução para projetar quantos reajustes salariais anuais serão necessários e qual o percentual
médio de reajuste aplicado nos últimos anos.

Lembre-se ainda de acompanhar as regulamentações próprias de cada função como
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jornada de trabalho e piso salarial.
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A organização pode tanto planejar uma nova contratação para a equipe quanto
designar um empregado que já faz parte da organização. É aceito ainda o pagamento por rateamento de despesas, desde que comprovada documentalmente a
atuação do empregado no projeto ou atividade.
As organizações possuem em sua essência a transformação e melhoria da qualidade
de vida da comunidade em que atua. Não esqueça de cuidar dos profissionais que
possibilitam essa transformação. Uma remuneração justa e concessão de benefícios
fazem parte do processo de identificação de profissionais com perfil de excelência
no exercício de suas atividades e de construção de um mundo melhor.

8.2.5 Forma de execução das atividades,
dos projetos e das metas a elas atreladas

Neste item é necessário descrever a metodologia utilizada para a execução do projeto ou atividade. Esse é o passo a passo de cada uma das metas. A Comissão de
Seleção precisa entender como você pretende executar seu projeto e que a sua organização, com base no que está descrito no Plano de Trabalho, sabe como irá alcançar os resultados propostos.
Para ser mais fácil escrever a metodologia separe-a por metas (Meta 1, Meta 2, etc.)
e descreva como a organização planeja executar cada uma delas. Descreva ainda
como serão utilizados os itens inseridos nas despesas diretas e como será a atuação
da equipe de trabalho.
Embora seja necessário colocar um grande número de informações para que a execução do projeto ou atividade possa ser compreendida, apresente essas informações
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de forma clara e objetiva.

8.2.5 Definição dos parâmetros para a
aferição do cumprimento das metas
Parâmetro significa padrão, regra ou princípio por intermédio do qual se estabelece
uma relação ou comparação entre termos. Isso significa que um parâmetro é forma
na qual a meta estabelecida no plano de trabalho será medida, comparando o que
foi proposto com o efetivamente realizado ao longo da execução. Nesse sentido, é
necessário elaborar os indicadores de cada uma das metas.
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O indicador é a medida que será utilizada para acompanhar o desenvolvimento das
ações e alcance das metas. Se a OSC não tem costume de utilizar indicadores em
seus processos, comece criando indicadores quantitativos, como número de oficinas
realizadas, percentual de alunos concluindo a formação, número de pessoas atendidas, entre outros.
É possível ainda utilizar indicadores qualitativos, que permitem que a OSC meça os
resultados considerando a eficácia (relacionada aos produtos gerados e a satisfação
do público participante) e a eficiência (relacionada aos recursos financeiros utilizados) de suas ações.

Lembre-se principalmente que todos os dados devem
possuir embasamento documental devidamente
arquivados para comprovação. Ou seja, se o indicador de
uma determinada meta é o número de participantes de
uma oficina, é necessária a utilização de documentos como
a lista de presença e registro fotográfico.

Alguns editais definem o tipo de indicadores que deverão ser utilizados, outros deixam a critério da organização. É cada vez mais comum também solicitar que sejam
definidos os meios ou documentos de verificação, que é a forma como indicadores
serão comprovados.
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Quer saber mais sobre elaboração de projetos?
Clique e assista!
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8.3 Atuação em rede
Executar um projeto a muitas mãos é uma realidade para as organizações. O MROSC
inovou trazendo na lei o reconhecimento da atuação em rede. Essa modalidade
permite que a administração pública reconheça a execução coletiva de um projeto.
Para a formalização de uma parceria nessa modalidade é necessário que uma
dessas organizações seja a celebrante. Ela terá total responsabilidade pelo termo de fomento ou colaboração firmado. A celebrante deverá possuir mais de
cinco anos de existência comprovada em CNPJ e demonstrar capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da rede.
A atuação em rede não tem sido implementada na maioria dos chamamentos públicos, já que a formalização da parceria e o monitoramento da execução possuem
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grande complexidade e instrumentos próprios.
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9.

Executando uma

Parceria

44

9.1 Execução e
monitoramento
pela OSC
Criada com o objetivo de realizar atividades de interesse público para o enfrentamento de problemas e melhoria da qualidade de vida de seus atendidos, as organizações possuem grandes responsabilidades não apenas com os órgãos públicos,
empresas e pessoas que por meio de parcerias ou doações financiam as atividades
realizadas, mas perante toda a sociedade com a demonstração da efetividade do
trabalho realizado. A atuação de uma OSC não traz apenas a responsabilidade de
gestão e execução de projetos, mas de mudança efetiva da realidade.
Independentemente do tipo de trabalho, do público-alvo ou das formas de captação
de recursos, o planejamento da organização deve ter atenção na transparência, tanto na utilização dos recursos financeiros, quanto nos resultados alcançados.
Para demonstrar os resultados efetivamente alcançados em uma parceria, a organização deve realizar um monitoramento que começa por um levantamento inicial e
análise dos resultados a partir das metas estabelecidas em cada ação realizada.
Monitorar atividades não serve apenas para a divulgação dos resultados, mas também para medir o impacto da organização na comunidade e determinar quais os
pontos fortes e as potencialidades que devem ser ampliados e quais os problemas
encontrados a serem alterados no futuro. Saber o que deu certo e o que deu errado
são informações extremamente úteis para garantir a efetividade de novos projetos
e ações.
A partir do momento que o monitoramento faz parte do cotidiano da organização,
ele irá refletir de forma positiva nas parcerias firmadas com a administração pública.
O monitoramento, feito de forma periódica e em conjunto com o Gestor da Parceria
e da Comissão de Seleção, tem o potencial de gerar resultados mais satisfatórios
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para o público, além de gerar segurança jurídica para a OSC que compreende, no
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decorrer da execução, suas dificuldades, potencialidades e os pontos que precisam
ser melhor desenvolvidos para o alcance do objeto do projeto.

Mas, por onde começar a
monitorar meu projeto?

1. Identificação
Para realizar um monitoramento adequado é preciso que a OSC
tenha muita clareza sobre qual é o ponto de partida (situação
atual ou inicial) e o ponto de chegada (resultado final). Todos os
processos de monitoramento devem ser capazes de demonstrar
de forma clara e objetiva que o resultado proposto está sendo
alcançado.

Utilize o Plano de Trabalho como base para todos os processos de
monitoramento. Ele indica o resultado final no Objeto da Parceria.

2. Planejamento
O processo de execução precisa ser definido junto às pessoas
que irão executar as ações necessárias para alcançar os resultados propostos. As metas colocadas no Plano de Trabalho são
entregas parciais que, juntas, irão compor o resultado final. Ainda no planejamento, defina a forma com que essas ações serão
realizadas, o período de execução de cada uma, e quem será o
responsável por acompanhar essa execução.
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Defina um responsável por todo o percurso e um responsável por
cada ação, mesmo que elas sejam executadas em conjunto por uma
equipe. Essa pessoa será a referência tanto da equipe quanto da
organização e diretoria.
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Defina ainda como será feito o acompanhamento dessa execução e os instrumentos que serão utilizados. Pode ser desde uma planilha no Excel até uma
ferramenta virtual de monitoramento. O importante é avaliar o que funciona
de verdade para a organização e para a equipe de trabalho. Esse instrumento
precisa de atualização periódica.
Se o projeto for longo, divida as metas em etapas, considerando o
cronograma de execução e as entregas que serão realizadas, assim
ficará mais fácil de acompanhar sem deixar nada para trás.

Clique aqui e acesse um modelo de planilha de
monitoramento de projetos.

3. Implementação
Agora é a hora de pôr em prática tudo que foi planejado nos documentos norteadores, plano de trabalho do projeto e plano de
monitoramento proposto. Nesse momento, é fundamental conhecer todas as etapas e todos os meios de verificação para que,
na hora da prestação de contas, não falte nenhum documento.

4. Avaliação
Periodicamente, a equipe e os responsáveis devem revisitar os
documentos norteadores para avaliar se as ações estão em conformidade com o esperado. Toda avaliação é válida e resultados
ruins ou inferiores ao esperado, não devem ser suprimidos, mas
utilizados para fazer as correções necessárias.

Quer saber mais sobre o monitoramento e avaliação de
projetos, clique e acesse o material que elaboramos.

5. Prestação de contas
Já a prestação de contas deve ser feita em conformidade com o
plano de trabalho, o termo assinado e o manual de prestação de
contas publicado pela administração pública. Organize todos os
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documentos coletados para comprovação da execução das metas.
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9.2 Execução financeira do
projeto ou atividade
Em regra, todo o pagamento realizado pela organização no âmbito da execução
deve ser feito mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores
e prestadores de serviços, podendo ser pago em espécie (em dinheiro), sem limitação de valor, desde que comprovada a impossibilidade de recebimento eletrônico,
como, por exemplo, em localidades sem acesso à internet, sem conta bancária, entre
outros.
A OSC executora deverá gerir todo o recurso do projeto em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública determinada pela
administração pública. Além disso, é fundamental manter o recurso em aplicação
de baixo risco. Embora o artigo que obriga o investimento dos recursos tenha sido
revogado, essa prática é comumente mantida pelos termos de fomento e de colaboração e possuem o potencial de gerar benefícios diretos à execução, já que todo rendimento obtido desse investimento deve ser implementado no projeto executado.
Execução financeira de um projeto ou atividade exige atenção e planejamento da
organização. Embora a lei tenha o foco no controle de resultados e alcance das metas propostas, continua sendo usual a apresentação da prestação de contas financeira de forma periódica. Além disso, caso alguma meta não seja cumprida durante
a execução, a organização precisará apresentar para a administração pública docu-
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mentos comprobatórios das despesas.
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As despesas somente poderão ser realizadas conforme o planejamento financeiro
definido no Plano de Trabalho, não sendo possível:
Realizar despesas a título de taxa de administração;
Modificar qualquer rubrica sem prévia autorização do parceiro;
Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa
da estabelecida no Plano de Trabalho;
Realizar despesas em período anterior ou posterior à vigência da parceria;
Será admitido pagamento posterior em caso de obrigação que tenha sido
constituída dentro da vigência da parceria;
Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos
ou quaisquer instituições congêneres;
Realizar despesas com multas, juros ou correção monetária referente à pagamentos ou recolhimentos realizados fora do prazo, exceto se a causa for
relacionada ao atraso no repasse de recursos pela administração pública;
Realizar despesas com publicidade, salvo as previstas no Plano de Trabalho
e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.

9.2.1 Pesquisa de preços
Estabelecer procedimentos formais de pesquisa de preços e contratação de fornecedores e colaboradores é uma boa prática de gestão que gera segurança e transparência no uso do recurso. Embora não seja obrigatório a OSC possuir um Regula-
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mento de Compras e Contratações, ele é uma ferramenta valiosa para normatizar
os procedimentos internos da OSC.
Entre as muitas formas de se realizar uma contratação de fornecedores, a pesquisa
de preços é a mais utilizada para comprovação do valor médio de mercado. Comumente são utilizados os seguintes formatos:

Portal de Compras
Governamentais
comprasgovernamentais.gov.br
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Mínimo de três
orçamentos encaminhados
por fornecedores ou
prestadores de serviços
distintos

Pesquisas em sítios
eletrônicos, desde que
contenham a data e hora
de acesso

Lembre-se, a Lei 8.666/93 que cria as normas para licitações e contratos da administração pública não é aplicável às Organizações da
Sociedade Civil no âmbito das parcerias.

9.3 Monitoramento e avaliação
pela administração pública
O monitoramento do projeto também deverá ser realizado pela administração pública gestora do termo, verificando o cumprimento das atividades e metas executadas. O Gestor da Parceria é o responsável pelo acompanhamento dessa execução, ao
longo da parceria. Atendendo aos princípios da administração pública e ao MROSC,
o Gestor da Parceria não pode inovar na criação de processos, documentos ou promover empecilhos para a execução, sendo sua função o monitoramento da execução do Plano de Trabalho e a avaliação das prestações de contas apresentadas que
deverão estar em conformidade com o Termo firmado e o Manual de prestação de
contas publicado. O Gestor possui ainda a importante função de acompanhamento
da OSC, sendo a referência para o esclarecimento de dúvidas e solicitação de alterações ao Plano de Trabalho.
As prestações de contas apresentadas pela OSC durante a vigência do termo firmado serão recebidas pelo Gestor, que deve fazer a avaliação das mesmas e emitir parecer técnico. Todo relatório de avaliação produzido pela administração pública será
submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação* que deverá homologar,
independente da prestação de contas devida pela organização.

*Comissão de Monitoramento e Avaliação
É um órgão colegiado que possui a importante função de monitorar
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e avaliar as parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituída por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a
participação de pelo menos um servidor público efetivo ou emprego
permanente da administração pública.

Os Conselhos de Direitos, gestores de fundos especiais, devem realizar o
monitoramento e avaliação dos projetos executados com recursos do fundo,
criando sua Comissão de Monitoramento e Avaliação. Essa proximidade no
acompanhamento da execução é fundamental para que o Conselho tenha
informações sobre o desenvolvimento dos projetos e os resultados que
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beneficiam seu público-alvo.

A prestação de contas deve ser feita com observância das regras contidas na Lei 13.019/14, além de
prazos e normas de elaboração constantes no instrumento de parceria e no plano de trabalho.
A Lei determina a realização da prestação de contas simplificada sem limite de valores, cabendo à
administração pública regulamentar limites e procedimentos a serem adotados nesse caso. Além disso, a lei prevê a prestação de contas parcial para projetos com tempo de execução
superior a um ano e a utilização de uma plataforma eletrônica que permita a visualização por qualquer interessado da prestação de contas e todos os atos que dela
decorram, sendo que, municípios com menos de 100 mil habitantes poderão utilizar
outros meios convenientes de prestação de contas.
Para fins de demonstração da origem dos documentos anexados à prestação de contas, a organização deverá manter sob sua guarda todos os documentos pelo prazo
mínimo de 10 anos. Além do prazo estipulado pelo MROSC, a OSC deve estar atenta
aos prazos de guarda de cada tipo de documento conforme legislação específica.
Com a adoção cada vez maior de processos virtuais e espaços para guarda de documentos físicos cada vez menores, a prestação de contas de projetos em execução
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digitais ou digitalizadas é uma solução eficiente e juridicamente válida.

51

9.4 Transparência

A transparência da organização por meio da divulgação de suas ações e resultados
gera a confiança do público e amplia a capacidade de mobilização para alcançar
um objetivo comum. Para alcançar a transparência não são necessários grandes investimentos em auditorias, relatórios e publicações, mas a vontade de se organizar
e divulgar as ações e os resultados nos meios de comunicação disponíveis para a
organização.
As redes sociais, site, plataformas gratuitas para a inserção de projetos e até mesmo
o mural na entrada da organização, são ferramentas que podem ser utilizadas para
demonstrar os resultados alcançados divulgando para a comunidade o impacto que
a organização tem naquele local.
A transparência possibilita uma participação da sociedade e fiscalização dos resultados e do bom uso dos recursos. Reflete também um posicionamento estratégico
da organização, além de aumentar o nível de confiança com parceiros, comunidade,
profissionais, entre outros.
Transparência é resultado de boa governança e boa governança ocorre pela gestão
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profissional, monitoramento das ações, relacionamento intersetorial, participação
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dos conselhos e envolvimento da comunidade.
Então é preciso abrir a mente, identificar todos os meios disponíveis da organização
para dar transparência às suas informações e abusar da criatividade e da tecnologia
para dar visibilidade às ações e ao uso dos recursos.
De acordo com o MROSC, a transparência não é apenas uma boa prática, mas requisito obrigatório, tanto para a administração pública quanto para as organizações.
Os dados da parceria firmada devem ser publicados para que a comunidade possa
conhecer o trabalho que está sendo realizado.

Uma forma de divulgar essa parceria, é publicar no site ou redes sociais um relatório com os principais dados, atualizando sempre que houver qualquer mudança.
Esse relatório deve conter no mínimo:
Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da
administração pública responsável;
Nome da organização e número de CNPJ;
Descrição do objeto da parceria;
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a
sua análise e o resultado conclusivo.
Valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo.

É necessário criar um relatório para
cada parceria firmada.

Acesse aqui um modelo de relatório para ser utilizado
pela sua OSC.

CAPÍTULO 9 - EXECUTANDO UMA PARCERIA

9.5 Arquivo e guarda de
documentos
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Atualmente, nossa sociedade vive um momento de mudança dos meios físicos para
os meios digitais. Ao abrir mão do uso de papel, optando por arquivos virtuais,
consultas na internet, uso de programas e aplicativos que facilitam a administração, passamos a reduzir também os impactos ambientais diminuindo pastas, caixas,
plásticos e envelopes. Além disso, encontrar um documento arquivado num computador ou na internet é muito mais fácil, rápido e até mesmo seguro.

Nato-digital
Aquele criado por meio de ferramentas digitais como uma foto tirada no
celular, um relatório produzido por ferramenta de texto e até mesmo um
comprovante de pagamento realizado por transferência eletrônica. Esses
documentos não possuem uma via física original. Para que os documentos natos-digitais que necessitam de assinatura não tenham sua natureza
alterada, é necessária a utilização de ferramentas virtuais de assinatura

eletrônica ou digitais*.

Digitalizados
É o documento que já existe em formato físico e é convertido em digital
com a utilização de equipamentos como um escâner ou até mesmo uma
câmera digital. Para que esse documento tenha validade jurídica é necessária a utilização de ferramentas que atestem a fidelidade do conteúdo.
Isso significa que a simples digitalização do documento não é capaz de
conferir validade a ele, sendo equivalente a uma cópia. Para que o documento possa ter validade nesse meio virtual, ele precisa cumprir com pa-

CAPÍTULO 9 - EXECUTANDO UMA PARCERIA

râmetros legais de confiabilidade.
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*Assinaturas eletrônicas (sem uso de certificado digital) e digitais
(com uso de certificado digital) estão regulamentadas pela Medida
Provisória 2.200-2 que se aplica aos entes públicos e privados e
é responsável pela criação da Infraestrutura de Chaves Públicas –
ICP-Brasil, que emite os certificados digitais. A escolha de utilização
da assinatura eletrônica ou digital depende do documento que será
assinado. O Documento Básico de Entrada (DBE) por exemplo, deve
ser assinado com a utilização de um certificado digital, dessa forma
a assinatura a ser utilizada é a digital. Já um relatório de prestação
de contas ou um contrato de prestação de serviços podem ser assinados sem o certificado, dessa forma a assinatura a ser utilizada é
a eletrônica.

Com a possibilidade de emitir documentos de regularidade, emitir e receber notas
fiscais, tirar fotos digitais, trocar e-mail, digitalizar e obter diversos outros documentos em formato eletrônico, faz-se necessário, cada vez mais, a criação de arquivo
virtual dividido em pastas e armazenado de forma a possibilitar o acesso por várias
pessoas da organização. Para o arquivo de documentos eletrônicos é imprescindível ainda a realização periódica de backups para que não haja risco de perda das
informações por dano no sistema. Em caso de arquivamento na nuvem por meio
da locação de espaço em um servidor que não está fisicamente disponível para a
organização, é preciso observar os protocolos de segurança dos servidores sobre a
limitação de acesso a documentos sensíveis ou que possuam alguma restrição.
Em contraponto ao mundo tecnológico que vivemos, ainda temos a presença da
burocracia que gera obrigações diversas que podem dificultar a atuação administrativa da organização, se não forem devidamente obedecidas. Entre as obrigações
geradas estão a necessidade de arquivamento de documentos físicos com o objetivo de prestação de contas ou comprovação de alguma ação necessária.
Dessa forma, a organização se depara diariamente com uma série de documentos
que devem ser organizados e arquivados corretamente para serem utilizados futuramente. O arquivo se divide em diversas categorias, sendo as mais relevantes para
as organizações:
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Documentos
fiscos-contábeis
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Documentos
referentes aos
empregados

Documentos
institucionais

Documentos
de projetos

Organizar um arquivo vai além da simples guarda dos documentos. É necessário
que a organização crie uma metodologia que engloba o protocolo, a codificação, a
destinação e a utilização do espaço físico. Essa metodologia, por mais simples que
seja, permite que se possa inserir e retirar documentos facilmente sem atrapalhar
a organização dos demais. A separação por tipos de documentos ou projetos, facilitará ainda, a prestação de contas e o monitoramento das atividades realizadas. A
metodologia criada deve ser divulgada ao máximo de pessoas que a organização
considerar necessário, a fim de garantir que, na ausência da responsável, a organização não tenha prejuízos se for necessário inserir ou retirar algum documento.
Cada tipo de documento possui um período correspondente de anos que, conforme
a legislação, devem ser arquivados pela organização afim de demonstrar sua regularidade perante os órgãos fiscalizadores e a sociedade. Alguns documentos possuem
um período de arquivamento indefinido não podendo nunca serem descartados.
As formas de descarte de documentos que ultrapassaram o período obrigatório de
arquivamento são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Arquivo – CONARQ.
Lembre-se que a organização é legalmente responsável pela guarda dos documentos emitidos ou recebidos, devendo estes documentos ficar arquivados em espaço
determinado por ela, evitando o arquivamento em residência ou empresa de terceiros, salvo empresa de guarda de arquivos devidamente contratada para esse fim.
Já os documentos relacionados as parcerias firmadas no formato do MROSC, possuem um tempo de guarda de 10 anos, contados a partir do primeiro dia útil após
a prestação de contas. Isso significa que a organização deverá ter a guarda dos
documentos originais, em meio virtual ou físico, possibilitando acesso, caso seja
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necessário.
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10. Conheça
o CeMAIS
O CeMAIS é uma associação sem fins lucrativos criada em 2006, que promove a
intersetorialidade e a articulação entre o Primeiro Setor (poder público), Segundo
Setor (empresas) e o Terceiro Setor (sociedade civil).
A organização social fomenta elos e parcerias entre governos, empresas e organizações da sociedade civil para o enfrentamento de problemas críticos e para a realização de projetos que promovam garantia de direitos e desenvolvimento sustentável.
Planeja alianças estratégicas, mobiliza a sociedade e desenvolve projetos nas áreas
de educação, saúde, segurança, meio ambiente, defesa de direitos, dentre outras,

CONHEÇA O CEMAIS

unindo forças e recursos de forma inovadora.
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11. Ficha técnica
Este material é uma ação do projeto Descomplica MROSC, uma iniciativa do CeMAIS
para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um Novo Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - Plataforma MROSC. Ação que é
financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e conta com o apoio
da Cáritas e da Elo.
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