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Com o objetivo 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, o MROSC mudou a forma com que a
administração pública se relaciona com as Organizações
da Sociedade Civil. O Convênio foi substituído pela
Parceria, que, desde 2017, deve ser utilizada em todos os
municípios brasileiros.
Em 2022 o CeMAIS aplicou uma pesquisa como parte do
Projeto Descomplica MROSC e após a produção dos
Podcasts. A pesquisa foi enviada para o mailing do
CeMAIS e multiplicada por organizações parceiras, de
forma a atingir um amplo número de organizações
públicas e da sociedade civil, independente de terem ou
não participado das atividades do projeto.
O objetivo da pesquisa foi observar qual a percepção dos
respondentes em relação a implementação da Lei
13.019/2014 nos municípios, como estão sendo tratadas
as relações de parceria com as organizações e qual a
percepção das pessoas em relação às mudanças trazidas
pelo MROSC.
São muitos os esforços empreendidos por diversas
organizações para fortalecer a implementação do
MROSC, nesse sentido, a pesquisa contribui para os
próximos passos na geração de conhecimento necessário
para tal fortalecimento.
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Ficha técnica
da pesquisa
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Pesquisa realizada em agosto de 2022 com 206
respostas com internautas de todas as regiões do Brasil:
206 respostas

Regiões

Minas Gerais
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A seguir, apresentamos cada pergunta, suas respostas e as
observações feitas a partir da própria pergunta ou pelo
cruzamento de dados obtidos no conjunto das respostas.
Você conhece a Lei 13.019/14, também chamada de MROSC Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil?

Observa-se que 12% das respondentes ainda não
conhecem o MROSC, apesar de já estarem submetidas à lei
e se relacionarem com os movimentos da Sociedade Civil
Organizada, conforme pudemos observar no conjunto de
respondentes, ou seja, 197 pertencentes à OSC, Conselhos
de Direito e Poder Público.
Considerando que 182 responderam conhecer o MROSC,
120 já firmaram parcerias com o município utilizando o
formato de termo de fomento, colaboração ou acordo de
cooperação. É importante observar, portanto, que 62
pessoas não realizaram parcerias, mas conhecem a lei.
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O seu município regulamentou as parcerias entre
organizações sociais e governo?

Das 206 respondentes, 146 afirmaram que o seu
município já regulamentou as parcerias, 10 que o
município ainda não regulamentou e 50 desconhecem se
houve ou não regulamentação, o que demonstra um
significativo público que ainda desconhece a
regulamentação.
Das respondentes que afirmaram que seu município
regulamentou a implementação do MROSC, 115 notaram
a diferença entre o modelo anteriormente utilizado e o
formato de parceria adotado pela lei e 31 respondentes
não perceberam diferença ou não souberam informar.
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Sua organização ou órgão firmou alguma parceria com a
administração pública do seu município com base no MROSC?

Dos 206 respondentes, 122 já firmaram alguma parceria,
sejam eles governo ou OSC. 52 afirmam nunca ter firmado
parcerias e 32 desconhecem. Novamente, observamos um
percentual significativo de pessoas que apesar de
envolvidas com as relações entre o poder público e a
sociedade civil organizada, desconhecem tais relações.
Você conhece alguma organização que firmou parceria com a
administração pública do seu município com base no MROSC?

Ao serem questionados se conhecem alguma organização
que firmou parceria, 138 afirmaram conhecer, sendo 116
também tiveram a experiência de firmar parcerias com
base no MROSC.
Somando-se os que não conhecem e os que não sabem
informar, temos o significativo percentual de 33% de
pessoas, reforçando o alto grau de desconhecimento
do MROSC.
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Você consegue perceber alguma mudança nas relações entre
organizações e governo após o MROSC?

Sendo que o MROSC “tem como desafio aperfeiçoar o
ambiente jurídico e institucional relacionado às
organizações da sociedade civil (OSCs) e suas relações de
parceria com o Estado”¹, a pergunta teve por objetivo
analisar se os respondentes conseguem perceber alguma
mudança nessas relações, e apenas 128 percebem tal
mudança.
No entanto, ao cruzar tais dados com outras respostas
pudemos observar que das pessoas que responderam que
não perceberam ou não souberam informar, 50 acreditam
que o MROSC é positivo para as organizações e 43 que é
positivo para o município (sendo 15 respostas para
ambos). Ou seja, apesar de não perceberem ou não
saberem responder, acreditam no potencial que o MROSC
tem de trazer resultados positivos.

¹Entenda o MROSC: Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil: Lei
13.019/2014 Secretaria de Governo da
Presidência da República, Laís de Figueirêdo
Lopes, Bianca dos Santos e Viviane Brochardt –
Brasília: Presidência da República, 2016. 130p.
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Se quiser, comente sobre a sua percepção das relações de
parcerias entre organizações e governo.

Entre as pessoas que responderam, 59 entendem que as
parcerias entre organizações e governo são positivas.
Dessas, 37% entendem que apesar de positivas, ainda são
necessárias melhorias de ambas as partes para a efetiva
implementação da lei. As principais observações para
melhoria dos processos foram relacionadas a
desburocratização, horizontalidade, capacitação e
participação dos responsáveis pelos processos de seleção,
monitoramento e avaliação.
Pelas pessoas que fizeram comentários sobre as parcerias
considerando os instrumentos e dispositivos do MROSC, as
palavras mais utilizadas foram transparência, clareza dos
processos, profissionalização e segurança jurídica.
Houve ainda 18 pessoas que consideram negativas as
parcerias entre organizações e governo, sendo observado
que os principais motivos são o excesso de burocracia,
ausência de transparência e diálogo, manutenção da
cultura de conveniência, e inacessibilidade do poder
público.
Observa-se ainda o desconhecimento sobre as parcerias no
município e das responsabilidades de cada parceiro.
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O que você acha da mudança de Convênio para os Termo
de Fomento e de Colaboração?

Entre as OSCs respondentes, 46% afirmam que a lei traz
mudanças positivas nas relações entre governo e
organizações e 25% não sabem da mudança ou não
possuem opinião formada. Já entre os órgãos públicos
respondentes, 58% afirmam que a lei traz mudanças
positivas nas relações entre governo e organizações e 29%
não sabem da mudança ou não possuem opinião formada.
A percepção das melhorias trazidas pelo MROSC ainda é
muito limitada, havendo um alto índice de
desconhecimento em relação à lei e às mudanças
propostas. Entre os órgãos públicos respondentes, a
principal necessidade para o funcionamento das relações
de parcerias apontada foi de transparência. Entre as OSCs
respondentes, a principal necessidade apontada foi
relacionada à necessidade de melhor compreensão do
significado de parceria.
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Do ponto de vista das organizações, como você avalia essa lei?

A maioria dos respondentes (78%) entendem que a lei é
positiva para as OSCs. Entre eles, verifica-se que se trata
de um grande avanço na execução de ações e atividades
relacionadas às políticas públicas, mas que ainda é
necessária a mudança de cultura no relacionamento entre
parceiros.
Das pessoas que responderam que a lei é positiva para as
organizações, 67% (108) firmaram parcerias com base no
MROSC. Já entre as pessoas que responderam que a lei
não é positiva para as organizações, 50% (5) firmaram
parcerias com base no MROSC.
Do ponto de vista da administração pública, como você avalia
essa lei?
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Do ponto de vista do poder público, também a maioria
(75%) reconhece a lei como positiva para o município. Entre
eles, é possível observar que os maiores avanços estão
relacionados à transparência e ao respeito com as OSCs
parceiras.
Das pessoas que responderam que a lei é positiva para o
município, 70% (112) firmaram parcerias com base no
MROSC e 80% (124) informaram que o município já
regulamentou as parcerias. Já entre as pessoas que
responderam que a lei não é positiva para o município, 50%
(4) firmaram parcerias com base no MROSC e 50% (4)
informaram que o município já regulamentou as parcerias.
Das pessoas que responderam que a lei é positiva para as
organizações, 67% (108) firmaram parcerias com base no
MROSC. Já entre as pessoas que responderam que a lei não
é positiva para as organizações, 50% (5) firmaram parcerias
com base no MROSC.
Você conhece o podcast Descomplica MROSC, criado pelo
CeMAIS e publicado no canal Nossos Direitos?

O podcast “Descomplica MROSC” foi ouvido 10.648 vezes
em 06 meses. No entanto, dos 206 respondentes da
pesquisa, apenas 47 já o conhecem. O que significa que esse
público ainda poderá acessar para melhorar o nível de
informação sobre o tema.
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Você deseja receber a Cartilha Descomplicando o MROSC em
seu e-mail?

É muito interessante observar que quase a totalidade dos
respondentes estão interessados em receber a Cartilha do
Descomplica MROSC.
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Conclusão e
próximos
passos
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A pesquisa realizada aponta para a relevância da
implementação do MROSC para a mudança da cultura das
parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e
Administração Pública. Transparência, respeito,
desburocratização e segurança jurídica são os principais
anseios para uma verdadeira relação de parceria.
Respondida por pessoas em 16 estados e Distrito Federal,
a pesquisa alcançou as 5 regiões brasileiras, sendo uma
amostra significativa da implementação da lei no Brasil.
Diante da análise realizada, verificamos que a publicação
da lei foi um importante passo para a melhoria das
relações entre OSCs e governo, mas para que seja efetiva
e alcance os resultados propostos, é necessário que todos
os participantes do processo compreendam seu papel e,
em conjunto, definam processos claros e eficientes. Para
tanto, é necessário informação, por meio de capacitações,
troca de experiências e revisitação de seus processos.

4

cemais.org.br

@cemais.org.br

@CeMAISMG

linkedin.com/company/cemais-mg

youtube.com/CeMAISMG

