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“Se você quer algo novo, precisa 

parar de fazer algo velho” 

 Peter Drucker 

 

PARCEIRO ESTRATÉGICO 



PRIMEIRO, VAMOS “DIALOGAR”... 

PAIS COM A LETRA D 
 

PENSA 5º LETRA  

 

PENSA EM UM ANIMAL 

 

PENSA EM UM ALIMENTO PARA ESSE 

ANIMAL 

 



QUEM PENSOU, LEVANTA A MÃO 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Ao longo da história conceitos arraigados 

impediram o progresso da sociedade: 

 

Galileu Galilei (1564-1642) apresentou a ideia 

de que a terra girava em torno do sol e não o 

contrário, como se acreditava naquela época. 

Teve de se retratar sob pena de ser 

executado. Anos depois seus conceitos foram 

aceitos e houve um grande avanço nas 

ciências. 
 

 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Chester Carlson, professor americano dos 

anos 40, apresentou à IBM e General 

Electric, sua nova invenção: uma 

"geringonça" que tirava cópias de 

documentos. As empresas rejeitaram sua 

ideia, que foi aceita pela Xerox. Resultado: 

criou-se um mercado bilionário de 

copiadoras e a IBM e GE perderam uma 

fantástica oportunidade. 

 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Até a década de 60, todos tinham de "dar 

corda" nos relógios periodicamente. A Suíça 

detinha 70% do mercado mundial, e 

recebeu uma oferta para mudar o sistema 

de molas para o de quartzo, uma nova 

invenção.  Rejeitou a invenção e poucos 

anos depois perdeu o mercado mundial 

para os japoneses. 

 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Um dos símbolos do capitalismo global, a 

Kodak enfrenta a maior reestruturação de 

sua centenária história. Tudo começou 

quando seus líderes se recusaram a 

admitir que seu principal produto havia 

ficado obsoleto — um tipo de problema 

comum no mundo dos negócios e que pode, 

em muitos casos, ser fatal. 



Qual a palavra que 

corresponde ao XXXXX 

dos slides anteriores? 

 

Dica: “Eu faço assim porque 

sempre foi feito assim” 



O EFEITO PARADIGMA 
Theodoro Versolato Júnior 

“ Quando coletivamente determinados 

conceitos são aceitos como verdades 

absolutas, através de regras não escritas”. 

 
Significado: Paradigma é um termo com origem no grego 

“paradeigma” que significa modelo, padrão. Corresponde a algo 

que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada 

situação. São as normas orientadoras de um grupo que 

estabelecem limites e que determinam como um indivíduo 

deve agir dentro desses limites. 

 

 



A única certeza ... 

  Num mundo como este, 

a única certeza estável é 

a certeza de que tudo vai 

mudar! 
©Anthropos Consulting 







“Disney Institute” 

• Palavras do novo tempo: 

 

FLEXIBILIDADE e ADAPTAÇÃO 





MUDANÇAS CONSTANTES 

- “Novo” marco Regulatório Filantropia (certificação x tributário) – Lei 

12.101/09 (já sofreu diversas mudanças desde então); 

 

- Novo Marco Regulatório – Lei 13.019/14 (alterado pela lei 13.204/15) – 

Prestações de Contas/sustentabilidade e certificação; 

 

- “Mundo” SPED e mudanças Normas contábeis; 

 

- Leis anticorrupção, de acesso à informação e Combate a Lavagem 

de dinheiro; 

 

- Riscos aos Gestores 

 

 

 



• NOVOS RISCOS POLÍTICAS DE 

PREVENÇÃO 

• CONTROLES INTERNOS 

• COMPLIANCE 
 

• A PREVENÇÃO VISA PROTEGER  

INSTITUIÇÕES E AS PESSOAS DE BEM! 
 

– REPUTAÇÃO  DAS PESSOAS, ENTIDADES  E 

EMPRESAS  BEM DE MAIOR VALOR ! 



Como gerir com o sagrado? 
Artigo de Carlos Julio 

“Administrar bem e corretamente é ainda mais difícil quando a 

organização é antiga, gigante e resistente a transformações. 

Nesse campo, temos olhado com interesse para as atividades do 

Papa Francisco.... 

Ele tem sido rigoroso no saneamento das finanças da Cúria Romana, 

onde a incompetência havia se misturado com a corrupção. 

Um gestor pode até alegar ignorância, mas não o tempo todo. 

Sua função é também zelar para que a equipe tenha os mais 

capacitados e os mais honestos. 

Se o papa é capaz de compatibilizar o sagrado à obra de 

reciclagem administrativa, também podemos cuidar de 

reinvenções em nossas empresas”. 

 

 

 

 



GESTÃO 
Gestão significa gerenciamento, administração, 

onde existe uma instituição, uma empresa, uma 

entidade social de pessoas, a ser gerida ou 

administrada. 
 

O objetivo é de crescimento, estabelecido pela 

empresa através do esforço humano organizado, 

pelo grupo, com um objetivo especifico. As 

instituições podem ser privadas, sociedades de 

economia mista, com ou sem fins lucrativos. 
 



Gestão do Terceiro Setor é: 
“Logo, manter os "acionistas" atuais e conquistar novos mantenedores 

devem ser metas sempre presentes no foco de trabalho da Instituição. E 

isto só será possível e sustentável ao longo dos anos, com um trabalho 

social eficaz e de qualidade, focados na missão e visão da Instituição; 

com uma Diretoria estratégica atuante e com a aquisição e investimento 

em profissionais capacitados em seu quadro de funcionários; com uma 

equipe dedicada ao desenvolvimento das relações institucionais, 

comunicação, marketing e captação de recursos; e com uma gestão 

administrativa de bases sólidas, que trabalhe dentro da legislação 

vigente e que forneça os resultados de forma transparente e auditáveis 

por qualquer interessado. Transparência, Competência e 

Credibilidade devem estar no DNA de qualquer empresa do Terceiro 

Setor que deseja sobreviver em tempos de crise!” 
 

Fonte: Portal dos Administradores 



Gestão Estratégica 

 Integração 

Liderança 

 Precaução e Conhecimento 

 Capacitação 

Sustentabilidade 

 

 



Gestão Estratégica das Entidades Sem 

Fins Lucrativos = “Conjunto de ações 

realizáveis, macros e planejadas, 

executada por pessoas, e liderada por um 

gestor (Líder (es)?), visando o 

cumprimento das finalidades 

institucionais, com sustentabilidade, que 

garanta a continuidade da entidade”. 

 
Carlos Silva 



Um dos maiores desafios… 

SUSTENTABILIDADE!!! 



SUSTENTABILIDADE EXIGE: 

• SEGURANÇA JURÍDICA  

 

• GESTÃO TRIBUTÁRIA 

 

• CERTIFICAÇÕES PÚBLICAS 

 

• GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

• SUCESSÃO, CONTROLES E RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

• GESTÃO “MARKETING” – ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO 

  



REFLEXÃO… 

FALTA DINHEIRO 

OU ESTRATÉGIA 

PARA O TERCEIRO 

SETOR??? 



PARADIGMA? 

Por que, em geral,  uma OSC gasta 

mais em Fopag que empresas 

privadas do mesmo ramo? 

Excesso carga ou má administração 

– terceirização? 



 

VAMOS COMEÇAR FAZENDO UM TRATO?  

 
SABEMOS DE TODAS AS DIFICULDADES DO SETOR (VAMOS EXPOR 

UMA A UMA), MAS, O QUE VAMOS FAZER PARA MUDAR? 

 

 É ESTA REFLEXÃO QUE TRAREMOS NESTA MANHÃ, PROCURANDO 

DEIXAR DE LADO O “VITIMISMO” E PROCURANDO SOLUÇÕES (ATRAVES 

DO Re-conhecimento do Terceiro Setor) !!! 

 

VAMOS QUEBRAR PARADIGMAS? 



 
 

 









FISCO x CONTRIBUINTE: 

UM BIG BROTHER 

• TUDO ON LINE (INCLUSIVE REDES 

SOCIAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS) 

• CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

• VIGILÂNCIA PERMANENTE 

• VELOCIDADERAPIDEZ 

• LAVRAR O AUTO À DISTÂNCIA 







Revista VEJA – SET/2014 





SETOR “DOIS E MEIO”  

“O “Setor Dois e Meio’, pois, exige um modelo especial e 

eficiente de gestão de empresas (que pertencem ao 

Segundo Setor) para gerar impacto social (finalidade do 

Terceiro Setor), criando um modelo inovador, denominado 

de “Empresa Social”.” 

 

“Quanto maior o lucro, maior o potencial de investimento 

em expansão, em abertura de novas frentes e unidades, 

de alcance de novos clientes, ou seja, maior será o seu 

impacto social”. 

Airton Grazzioli 

 

 



DESAFIO DO SETOR (PARADIGMA?) 

“Não ter fins lucrativos não deve credenciar ninguém a ser 

incompetente na captação de recursos. Prestar serviços 

para uma empresa sem fins lucrativos não deve ser uma 

caridade forçada. Lucrar, ou produzir resultados 

excedentes, é essencial para o crescimento de qualquer 

atividade. Devemos esperar das instituições competência 

técnica e gerencial para levantar fundos, administrar custos e 

pagar suas atividades sem corroer a capacidade produtiva da 

sociedade. Elas deveriam gerar resultados e reinvesti-los 

para que o atendimento a sua causa possa crescer. É 

tempo de lutar por mais profissionalismo nas causas sociais”.  

Gustavo Cerbasi 

 



GESTÃO RUMO A SUSTENTABILIDADE – O QUE 

É? QUAIS OS PILARES? EXISTE MODELO 

PRONTO? 



PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 



Planejamento Estratégico 
• Santo Agostinho: “Deve-se rezar por 

milagres, mas trabalhar por Resultados” 

 

• Peter Drucker :“Na gerência de uma 

instituição sem fins lucrativos, a missão e o 

plano são as boas intenções. As estratégias 

são os tratores.Elas transformam aquilo que 

você quer fazer em realizações” 



Propósito do PE: 

• “Seu principal propósito é definir a direção a 

ser seguida pela empresa, permitir a busca 

por formas de minimizar os riscos e 

potencializar as oportunidades que 

possam se apresentar em um determinado 

período” 
Sergio Approbato Machado Jr. 

SESCON-SP 



É FUNDAMENTAL PLANEJAR E 

DEFINIR UM CAMINHO! 





Planejamento 

DIAGNÓSTICO 

CONHECIMENTO 

DISCUSSÃO 
APLICAÇÃOEXECUÇÃO 

“O segredo está na execução, essa é a disciplina que 

separa os que fazem daqueles que vão continuar 

pensando que isso é uma bobagem”. 

Frase chinesa 



ENTÃO, VAMOS CONHECER NOSSO 

SETOR E NOSSA ENTIDADE? 

Conhecer para decidir! 



2° Setor com  

fins 

lucrativos 

-  
EMPRESAS 

1° Setor 

Governamental 

3° Setor  

sem 

fins 

Lucrativos 

-  

OSC/ONG 

Conceito Geral 



Cenário Atual das Entidades do Terceiro Setor 
 

- Terceiro Setor – espaço importante da economia 

e na sociedade  

- serviços, empregos, impostos, dentre outros; 
 

- Integração com Políticas e Sistemas Públicos 

- Parcerias  

- Recursos da União em 2015: + de 40 bilhões 
 

- Legislação Ampla e Variada 
 

- Leis específicas (lei 12.101/09 – lei 13.019/14) 

- Mudanças contantes na Legislação Tributária, fiscal, trabalhista, 

Contábil e dos serviços (interligadas);  



ESTUDO 2014: FGV X IPEA  

Números gerais 

A compilação de dados aponta que existem hoje no país 303 mil organizações da sociedade civil. 

Dessas, 135.506 estão na região sudoeste, 69.536 no sul, 64.871 no nordeste, 17.537 no centro-

oeste e 15.628 na região norte. 

 

Uma das informações valiosas apontas pelo estudo, é a natureza jurídica do universo de 

organizações sociais atuantes no país. De acordo com o mapa, 2,3% das organizações são 

fundações privadas, número inédito. O maior percentual é dado a associações privadas, 

representando 89,9% das organizações. Na sequência aparecem as organizações religiosas 

(7,6%), as fundações privadas (2,3%), as fundações ou associações estrangeiras (0,1%) e as 

fundações ou associações domiciliadas no exterior (0,1%). 

 

O levantamento aponta ainda quais são os títulos e certificações mais comuns entre OSCs. Entre os 

principais, destaque para o certificado de Utilidade Pública Federal (UPF), que aparece em 14% 

das organizações, o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

recorrente em 6% do universo, o certificação de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social (CEBAS), com 2%, e o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas 

(CNEA), encontrado em 2% das OSCs. 



 
 

 

Prezados Clientes e Parceiros,  

 

Encaminhamos abaixo um quadro resumo de portarias MEC, MS e MDS sobre 

o CEBAS e PROSUS.  

 

Preocupante a quantidade de indeferimentos que, no caso do MEC, supera os 

deferimentos.  

 

Os motivos preponderantes são, como já observamos em outras publicações, 

o descumprimento de Norma Contábil, não preenchimento cadastro 

SISCEBAS, e DATASUS.  

 

Verifique se sua entidade está contemplada nos anexos.  

 

Ficamos sempre a disposição.  
 

CEBAS       PROSUS  

Ministério  Deferimentos  Indeferimentos       Ministério  Deferimentos  Indeferimentos  

MS  5  3       MS  6  0  

MDS  323  129  

MEC  18  25  



AMBIENTE DE CONTROLE TCU MONITORA CEBAS 

As determinações e recomendações emitidas à época da auditoria ocorreram devido a uma 

estimativa pelo TCU, em 2012, do potencial prejuízo com a possível certificação de entidades 

que não possuíssem as condições de entidades beneficentes. Exemplo disso seria a 

renúncia fiscal correspondente à contribuição do conjunto das entidades assistenciais, 

de R$ 7,9 bilhões. Esse valor representaria 34,23% da renúncia previdenciária, 2,68% da 

arrecadação previdenciária e 0,18% do PIB.  

 

Desde a atuação do TCU na questão de certificação das entidades, o passivo de processos 

de certificação pendentes de julgamento, 7,7 mil à época, foi reduzido em 28%. O TCU 

continuará monitorando as determinações e as recomendações ainda em estágio de 

implementação.  

 

O relator do processo, ministro Augusto Nardes, destacou a importância de que “os Ministérios 

do Planejamento e Orçamento e da Fazenda tomem conhecimento deste processo, 

considerando que medidas efetivas de fiscalização e adequada certificação de entidades 

beneficentes poderão resultar em melhoria de arrecadação de tributos, tendo em vista o 

potencial de que muitas dessas entidades sequer tenham direito a benefícios 

tributários, o que ajudará nas finanças públicas do País”.  
 

 

 

fonte: TCU (Justiça em Foco) 



REFLITA E RESPONDA: 

VOCÊ FAZ ANÁLISE DAS 

TENDÊNCIAS, RISCOS E 

OPORTUNIDADES PARA 

SUA ORGANIZAÇÃO?? 



Vamos conversar sobre a Gestão de 

algumas áreas estratégicas da 

Organização... 



QUAL É O MAIOR ATIVO DE SUA 

INSTITUIÇÃO ?? 



VAMOS TRATAR DE PESSOAS? 



Dilema do “Tostines”:  
 

“As organizações Não investem em 

profissionais qualificados porque não 

possuem recursos financeiros 

disponíveis, ou não conseguem 

captar mais recursos financeiros 

porque não investem em 

profissionais qualificados."  
 
 



As entidades devem buscar a “cereja do bolo”:  

Profissionais com as competências técnicas e 

comportamentais exigidas para o trabalho social, 

e que ainda acreditam no Terceiro Setor e 

buscam nele uma oportunidade de trabalhar 

para o desenvolvimento da sociedade em 

que atua. Certamente, o engajamento 

profissional deste indivíduo vai trazer resultados 

muito mais eficazes do que um conjunto de 

indivíduos sem estas habilidades. 

 



ESTAMOS PERDENDO 

PROFISSIONAIS 

PROMISSORES PARA OS 

NEGÓCIOS SOCIAIS OU 

EMPRESAS? 

REFLITA E RESPONDA: 



ATENÇÃO: LEI 13.204/15 (Evitar “ING”???)  
 
Dessa forma, devemos observar que, além das regras 
já trazidas pela lei 12.868/14, as instituições devem 
respeitar limites de mercado da região de atuação, 
seguir finalidades da lei das OSCIP´s e participação 
em campanhas politicas, os valores serem fixados por 
órgão de deliberação superior da entidade 
(importância do Estatuto), e os dirigentes atuarem 
efetivamente na gestão executiva (analise de carga 
horária, por exemplo), sendo que as fundações ainda 
devem comunicar o MP. 
 

* Lei 13.204 revoga UPF e altera lei 13.019/14 

 
 





INOVAÇÃO/FLEXIBILIDADE/CRIATIVIDADE 



O QUE AS “EMPRESAS” QUEREM? 

“Khow How” Entidades – é o “querer” 

de muitas empresas (resiliência, 

trabalhar por uma causa, 

voluntariado, motivação, etc...) – 

Sabemos trabalhar isso? 
 

Exemplos: Canto Cidadão (“Quando deixei de ser vitima e virei 

protagonista”) e Hospital de Barretos. 

 



DESAFIO DO SETOR  

Alguém já viu alguma empresa COM 

FINS LUCRATIVOS que não venda 

alguma coisa? 

 

Portanto, qual a semelhança com uma 

OSC?  

(Setor de Captação de Recursos) 



CAPTAR  VENDER UMA IDÉIA 

“QUEM PEDE UM DINHEIRINHO LEVA 
UM TROCADO, QUEM PROPÕE UM 
INVESTIMENTO CAPTA RECURSOS” 

– SABER NEGOCIAR 

– CUIDADO COM OPINIÕES  

– OUÇA SEMPRE 

RECURSOS , NÃO SÓ FINANCEIROS!!!! 



Dados de doações:  

Brasil R$ 5 bilhões PF e R$ 3,5 bilhões PJ 

EUA R$ 300 bilhões PF e R$ 30 bilhões PJ 



FIQUE ATENTO 

Prezados clientes e parceiros, 

Segue importante matéria. 

Destacamos o trecho abaixo. 

“Para responder isso, novamente, me apoio nos números 

do próprio programa Nota Paulista. Em média, apenas 

34% dos cupons fiscais são identificados com CPF/CNPJ 

dos consumidores, ou seja, nosso potencial de captação é 

de 66% dos cupons fiscais emitidos. Sabe quanto isso 

representa por mês? Temos algo próximo de 380 milhões 

de cupons fiscais a serem captados. Olha a oportunidade!! 

Somadas, as 3500 organizações juntas, conseguem 

captar, em média, 8% do total desse mercado. Será que 

respondi essa parte?” 

 

 

 

 



FIQUE ATENTO 

Criado pela agência de publicidade 

Loducca, o nfscan é um software que, 

através de uma foto do cupom fiscal, 

reconhece automaticamente os números 

necessários (CNPJ, número do cupom, data 

e valor) e envia a doação.  
 

SABIAM? 
 

 

 



FIQUE ATENTO (Captação) 
 

Dados compilados do Sistema de Apoio à Lei de Incentivo 

(Salic) mostram que das mais de 10 milhões de empresas 

atuantes no Brasil, entre matriz e filiais, menos de 1% (cerca 

de 60 mil) fazem ou fizeram uso de leis de incentivo para apoiar 

projetos  
 

Esses incentivos podem ser ainda melhores para empresas de 

médio porte, que não contam como uma estrutura de marketing, 

como a das grandes. "Dentre nossas clientes, 70% é de médio 

porte e 30% são grandes." 
 

Fonte: Fenacom e DCI 

 



FIQUE ATENTO (Captação) 
 

Pesquisa interna auferiu que a região de 

Sorocaba tinha condições (potencial) de 

levantar 30 milhões em doações de 

Pessoa Física, e que o número real não 

passava de 1 milhão (realizado).  
 
Fonte: SRFB/2012 - REGIONAL 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ELABORAR UM PROJETO EXPLORANDO 

A ATIVIDADE FIM  DA ENTIDADE, E AO 

MESMO TEMPO, COLOCAR OS 

BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS 

(DIRETOS: INCENTIVO FISCAL; 

INDIRETOS: MARKETING DE “GRAÇA)” 

ÀS EMPRESAS 

Parceria: TODOS DEVEM GANHAR 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

(GOOGLE GRANTS) 
Imagine que você acabou de entrar em um cassino em Las 

Vegas e o gerente o aborda com a seguinte proposta: 

“Irei lhe oferecer U$ 10.000,00 em dinheiro para 

você fazer uso aqui em meu cassino. E todo e 

qualquer dinheiro que você ganhar será somente 

seu. Desde que gaste todo dinheiro aqui. Está 

bom para você?” 

POIS SUA ENTIDADE ESTÁ DIZENDO 

“NÃO” !!! Você sabia? 

 



FIQUE ATENTO (FaceBook) 
 

 

 



VAMOS SER TRANSPARENTES? 



Como ética e técnica fazem a gestão 

transparente? 
Artigo: Carlos Julio  
 

“Muitas empresas não são “opacas” porque queiram 

enganar os stakeholders. São porque não sabem bem o que 

fazem e/ou não são capazes de construir sistemas de 

comunicação acerca de suas atividades”. 
 

“Fica então uma sugestão aos candidatos. Meçam direitinho. Revelem o 

que foi medido. Estudem a Matemática de suas máquinas administrativas. 

E sejam honestos no momento de apresentar e contestar dados”. 
 

Transparência = Gestão Profissional + Honesto (consigo 

mesmo, inclusive) 



TRANSPARÊNCIA 
 

• Uma organização séria e comprometida com suas causas não 

pode deixar de assumir uma postura fundamental na gestão 

dos recursos e no cumprimento de suas obrigações 

estatutárias e legais:  a da TRANSPARÊNCIA. 

  

“Ser transparente é mais que informar. É gerir e 

disponibilizar as informações, entendendo que esse 

processo é tão importante quanto todas as demais 

ações da organização.” 

 



CASE “INSTITUTO CHÃO” 

 

Consumidor mais do que cliente, mas 

um parceiro chave no negócio 

 

Transparência total: Mais do que obrigação 

de informar, mas “vontade estratégica”. 
 



Grupos Gestores: 

A favor da TRANSPARÊNCIA 
 

• Uma organização séria e comprometida com suas causas não 

pode deixar de assumir uma postura fundamental na gestão 

dos recursos e no cumprimento de suas obrigações 

estatutárias e legais:  a da TRANSPARÊNCIA. 

  

“Ser transparente é mais que informar. É gerir e 

disponibilizar as informações, entendendo que esse 

processo é tão importante quanto todas as demais 

ações da organização.” 

 



GESTÃO DA AÉRA  

JURÍDICA INSTITUCIONAL 
• ESTATUTOS 

– ATAS 

– REGIMENTOS 

– FONTES DE FINANCIAMENTO 

– OBSERVAR COMPETÊNCIAS, RESTRIÇÕES E LIMITES 

• APOIADORES 

• ASSOCIADOS 

• CONTRATOS EM GERAL 

• PROCESSOS (ADM/JUDICIAL) 

• REGISTROS EM GERAL 

• DOCUMENTAÇÃO EM GERAL 



 GESTÃO FINANCEIRA E  

ORÇAMENTÁRIA  



 Os mandamentos de um orçamento ideal visando 

atingir seu objetivo: 

 

  Ser transparente;  

  Definir metas;  

  Discutir estratégias;  

  Ter clareza das necessidades;  

  Ter equilíbrio entre o desejado e o possível;  

  Aceitar os limites na utilização dos recursos;  

  Aceitar o orçamento como instrumento de orientação;  

  Fazer revisões periódicas; 

 Montar planilha procurando agrupar as despesas por 

afinidades quanto á natureza . 



 CUIDADOS: 

 

 O Orçamento e Acompanhamento financeiro (fluxo de 

caixa) não deve ser feito só por projeto, mas também, 

global da entidade;  

 

 Recursos públicos (tenho a certeza?) 

 

 Orçamento deve ser feito, no mínimo, para um ano e 

revisto mensalmente; 

 

 O Fluxo de caixa deve ser acompanhado diariamente; 

 

 Se possível, utilizar a TI como aliada, porém, sempre 

lembrando que a “culpa” não é do sistema. 

 



 CUIDADOS (Continuação): 

 

 O QUE PODE IMPACTAR AS ATIVIDADES E 

OPERAÇÕES NO PRÓXIMO PERÍODO: 

 

 INVESTIMENTOS 

 AQUISIÇÕES DE ATIVOS 

 NOVOS NEGÓCIOS 

 CONTRATOS EM ANDAMENTO 

 PERDAS E CONTINGÊNCIAS 

 RISCOS 

 ASPECTOS INTERNOS DA ENTIDADE 

 ASPECTOS EXTERNOS (MERCADO, POLITICA, ECONOMIA...) 

 



1) COMO CONTROLAMOS 

NOSSO ORÇAMENTO? 

 

2) UTILIZO BOAS 

FERRAMENTAS? 

REFLITA E RESPONDA: 



ÁREA TRIBUTÁRIA 

imunes 

isentas 
 



DIFERENÇAS BÁSICAS ENTRE IMUNIDADE E ISENÇÃO 



“No Brasil, nem todas as entidades, mesmo 

as que pratiquem ações sociais e 

filantrópicas, têm isenção total de tributos.  

A isenção pode ser total ou parcial, 

dependendo do cumprimento de 

determinados aspectos específicos da 

regulamentação” 
Júlio César Zanluca 
TERCEIRO SETOR - ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

REGIME TRIBUTÁRIO E 

REQUISITOS 



Normas Gerais Tributárias Aplicáveis 

• CF/88 – Imunidades  (PECs) 

– Art. 150, inciso VI, “b” e “c”(impostos 
Templos e entidades de  EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

– Art. 195, § 7º (contribuições sociais)  
• LEI 12.101/09 c/c Lei 8.212/91 – ENTIDADES BENEFICENTES (EDUCAÇÃO, 

SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

• LEI 9.532/97 – IMUNES E ISENTAS 
em Geral - Adin 1802  

– Isenção e Imunidades de  Imposto de Renda PJ e da CSLL 
• Artigo 12 Imunes  

• Artigo 15 Isentas 

– Decreto Federal nº 3.000/99 – RIR 



CONFLITOS TRIBUTÁRIOS - 

Riscos: 
 

 

 ATIVIDADE FIM   X  ATIVIDADE MEIO 
 

 

 RECEITA PRÓPRIA  X  NÃO PRÓPRIA 
*IN nº 247 - RFB 

 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 195,§ 7º.  

São isentas de contribuição para a 

seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que 

atendam as exigências estabelecidas em lei. 
 



Lei Federal nº 12.101/09 
Regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.242/14 

Em síntese, esta Legislação trata: 

•Matéria tributária 

• Isenções – “renúncia fiscal” 

•Certificação e Renovação para 

Entidades Beneficentes- CEBAS 
• critérios e formalizações 

 



Benefícios 
 

LEI 8.212/91 – Arts. 22 e 23 

Isenção de contribuições para a seguridade social: 
 
 20% s/ folha de salários 
 20% s/ serviços de autônomos; 
 RAT/SAT(1%, 2% ou 3% ) 
 Terceiros (em média  5%) 
 Cooperativas - 15% s/ serviços prestados 
 COFINS – 3% a 7,6% 
 CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
´============== 
 
 PIS s/ a Folha de Pagamento (1%) 



Requisitos CUMULATIVOS trazidos pela Lei  

nº 12.101 para obter e manter a isenção: 

• Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das 

contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

 

• I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou 

benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 

qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei nº 12.868, 

de 2013) 

 

• II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

 

• III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 

relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 



• IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e 

despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em 

consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de 

Contabilidade; 

 

• V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas 

do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; 

 

• VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos 

e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da 

situação patrimonial; 

 

• VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

 

• VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente 

auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos 

Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao 

limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 



 
Imunidade do PIS – Suspensão do pagamento e 

Recuperação de valores  
 

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.941 RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR :MIN. LUIZ FUX 

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO 
GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE 
ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE 
SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA 
EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) 
APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” 
(ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O 
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO 
“ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA 
IMUNIDADE. O ART. 195, § 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO 
ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº 
9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, 
DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR 
PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS 
NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS 
FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 
55,DA LEI Nº 8.212/91). 
... 
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AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À 
IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA 
SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. 
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP Nº 
2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, E LEGISLAÇÃO 
SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA 
IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX 
POSITIS, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO 

EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC. 

 

OBSERVAÇÃO – Do posicionamento do STF, o PIS está no rol das 

contribuições sociais portanto abrangido pela Imunidade do artigo 195, § 

7º da CF. Dessa forma: 

- O pagamento do PIS pode ser obstado desde que cumpridos os 

requisitos legais na forma do Acórdão; 

- Pode ser pleiteado o ressarcimento dos últimos 05 anos de 

recolhimento; 

- O ingresso no judiciário dependerá do conjunto probante de cada 

entidade; 
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Obrigações Acessórias  

- NOVIDADES – 
LEVANTAMENTO MOSTRA QUE 95% DAS EMPRESAS ERRAM NO SPED 

“Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, estima-se que quase 

todas as empresas brasileiras enviam documentos eletrônicos com erros ao 

Fisco. Nas contas da SLM Advogados, seriam 95% das empresas. E as 

inconsistências não são poucas. Numa única declaração, o escritório chegou a 

encontrar 5.724 problemas”. 

 

“Este ano, a Receita espera que a fiscalização resulte em crédito tributário de 

R$ 140 bilhões. Em 2013, o resultado bateu recorde ao atingir R$ 190 bilhões. 

Esse montante foi 63% maior do registrado em 2012”. DCI 
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REFLITA E RESPONDA: 

1) Quem está envolvido com a 

Gestão da Regularidade 

Tributária da Organização?? 

2) Como isso é sistematizado e 

Controlado? 

3) Estamos exercendo plenamente 

nossos direitos? 



GESTÃO DOS SERVIÇOS E 

PRODUTOS DA ORGANIZAÇÃO 



Atividades – SERVIÇOS E PRODUTOS 

• Atendimento ao “cliente” 

• Regularidade (jurídica,contábil, operacional) 

• Controles e Avaliação 

• Políticas 

– Qualidade 

• Monitoramento Permanente 



 No processo de implantação da 

Governança Corporativa, é 

fundamental, além da existência 

dos devidos órgãos, a definição e 

a clareza nas competências, 

responsabilidades, integração 

aos demais e independência. 



Princípios da Governança Corporativa 

Transparência: Mais do que obrigação é o desejo de 

informar para gerar um clima de confiança. Contemplando 

todas as partes interessadas, não se restringindo ao 

desempenho econômico, incluindo fatores que orientam a 

ação gerencial e conduzem à criação de valor. 

Equidade: Não somente entre seus membros/associados, 

mas respeitando os direitos de todas as partes 

interessadas 



Princípios da Governança Corporativa 

Prestação de Contas: Responsabilidade Integral pelos atos 

praticados no exercício do mandato. “Quem recebe um 

mandato tem o dever de prestar contas de seus atos.” 

Responsabilidade Corporativa: Visão de longo prazo, 

incorporando considerações de ordem ambiental e social, 

para assegurar a perenidade das organizações. 

Sustentabilidade. 





Passo fundamental na implantação da  

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

ESTABELECER UM CONSELHO COM MEMBROS DA 

ORGANIZAÇAO, ASSESSORES INDEPENDENTES E 

CONVIDADOS PARA DISCUSSÃO E DECISÃO SOBRE OS 

RUMOS A SEREM TOMADOS.   



UM PASSO IMPORTANTE… 

•COMITÊ GESTOR: 
 

 Grupo de trabalho específico para análise e 

proposição de soluções de questões/ 

problemas identificados ou possíveis de 

acontecer.  

 Busca de melhoria na gestão. 



Resultados 

Os Principais méritos do grupo são: 

 

-Promover encontros das lideranças nas Entidades 

(equipes multidisciplinares, decisões em conjunto e 

com respaldo politico interno); 

 

-Facilitar EXECUÇÃO – Maior desafio: Transformar 

ideias teóricas na pratica. 



Auditoria Independente 

“Tem papel fundamental para o sistema de Governança 

Corporativa, não só para assegurar a fidelidade dos 

relatórios financeiros e a confiabilidade nos controles 

internos, mas principalmente numa visão proativa, ao longo 

do tempo, por contribuir com o processo de melhoria 

continua de todo o sistema. 

Um sistema de Governança Corporativa bem estruturado 

apoia e incorpora o trabalho dos auditores, facilitando o 

acesso à informação(transparência) e beneficiando-se pela 

construção de um sistema de controle eficaz, com custos 

adequados.”  

                             Paulo Evaristo Carvalhinha - IBGC 



PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GESTORES – 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  



PROCESSO SUCESSÓRIO NAS 

ORGANIZAÇÕES: 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA 



TRANSIÇÃO E RELATÓRIOS DE 

GESTÃO 

• ESTABELECER ROTINAS DOS 

PROCESSOS SUCESSÓRIOS  
• CRIAR RELATÓRIOS DE TRANSIÇÃO PARA DIRETORES 

QUE ESTÃO SENDO SUBSTITUIDOS COM VÁRIOS 

PONTOS DE VISTAS, SEJAM ELES, FINANCEIRO, 

CONTÁBIL, PEDAGÓGICO, TRABALHISTA, PROCESSUAL. 

• QUESTÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DEFINIDAS 

QUE VENHAM A GERAR REFLEXOS NO ANO VINDOURO 

• PARTICULARIDADES DO MERCADO LOCAL, GOVERNO, 

EQUIPE,TENDÊNCIAS 

 



VAMOS CRIAR O NOSSO 

MODELO DE RELATÓRIO DE 

TRANSIÇÃO DA GESTÃO?? 

REFLITA E RESPONDA: 



TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES 



O que é um Título ou 

Certificado Público?  

É um documento emitido pelo 
poder público onde declara que 
uma entidade recebeu um 
certificado de qualidade, 
competência, uma honraria ou 
uma diferenciação. 



CERTIFICAÇÕES  

 ALGUNS OBJETIVOS: 

• RECONHECIMENTO 

• MARKETING INSTITUCIONAL 

• CREDIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA 

• CAPTAÇÃO DE RECURSOS (públicos e privados) 

• BENEFÍCIOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS 

CERTIFICAÇÕES 
DESENVOLVIMENTO 

E CRESCIMENTO – 

SUSTENTABILIDADE 



CEBAS 
CERTIFICAÇÃO E IMUNIDADE 

 

 

 

 

                                              OU    

 

 

C
E

B
A

S
 

C
E

B
A

S
 

CEBAS 

CEBAS 



O SEGREDO DA FILANTROPIA 

ESTRATÉGICA... 
EVITAR 

É MELHOR TER! 



Reflexão  

Qual foi a principal mudança do Decreto 

2.536/98 para a Lei nº 12.101/09? 

 
Atribuições divididas entre 

os Ministérios 

CERTIFICAÇÃO 

ISENÇÃO 



CERTIFICAÇÃO E RENOVAÇAO 

Apresentar somente último ano é bom? 

A primeira vista sim, mas, isso só 

demonstra a capacidade do governo (em 

suas diversas esferas) de fiscalizar sem 

estar presente, e sem papéis – Chegará 

momento em que será tudo “on line” – 

Cruzamento de Informações. 



INTEGRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
Art. 41.  ................ 

Parágrafo único.  As entidades referidas no  

caput deverão dar publicidade e 

manter de fácil acesso ao público 

todos os demonstrativos 

contábeis e financeiros e o 

relatório de atividades.    
(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  



PRAZO DE VALIDADE DO CEBAS CONFORME DECRETO 8.242/14 
 

Art. 5o  As certificações concedidas a partir da 

publicação da Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013, terão 

prazo de três anos, contado da data da 

publicação da decisão de deferimento. 
 

§ 1o  As certificações que forem renovadas a partir da publicação da Lei nº 12.868, de 15 de 

outubro de 2013, terão prazo de cinco anos, contado da data da publicação da decisão de 

deferimento, para as entidades que tenham receita bruta anual igual ou inferior a um 

milhão de reais. (R$ 1.000.000,00) 



Educação 

PNE 

Assistência 

social 

PNAS 

SUAS 

Saúde 

PNS 

SUS 

1ºPrestação de serviços 

LEI 12.101/99 

2ºPÚBLICO ESPECÍFICO 



GRATUIDADES EM GERAL-REGRAS BÁSICAS 

SAÚDE EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 

60 % SUSInternações + 

Ambulatórios: (atenção, 

prevenção e promoção) 

BOLSAS DE ESTUDO PARA 

FAMÍLIAS COM RENDA 

DEFINIDA ENTRE OUTROS 

GRATUIDADE 

TOTAL,CONTINUADO E 

PLANEJADO. 
ATENDIMENTO – 

ASSESSORAMENTO – DEFESA DE 

DIREITOS 

Cumprimento de metas Cumprimento de metas 
 

Prioridade na contratação 

pelo Estado 

COMPLEMENTO EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE 

ATÉ 20% DA RECEITA BRUTA. 

COMPLEMENTO DE 5% REGRAS EXCEPCIONAIS PARA 

HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO E 

ABRIGO DE IDOSOSOFERTA DE 

60% DA CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO -GRATUITO TOTAL 

CONTRATO DE GESTÃO (10%) OU 

CONTRATUALIZAÇÃO. Limitação 

aos convênios entres entidades de 

saúde. 

PROUNI – IES  

(LEI 11.096/05) 

CAMINHO FUTURO: OFERTA  

AO SUAS – CONTROLE 

LOCAL 

HOSPITAL EXCELÊNCIA-

SERVIÇOS 

COMPENSAÇÃO DE %% EM 

ANOS POSTERIORES 

INSCRIÇÃO CMAS e OUTRAS 

EXIGÊNCIAS DO DECRETO 

6.308/07 

Plano de Trabalho para entidades 

de “excelência” 

PLANO DE ATENDIMENTO PLANO DE AÇÃO + PNAS + 

RESOL.CNAS Nº 109/09 + 

RESOL.CNAS Nº 16/10 



Artigo 18 da Lei 

Art. 18. A certificação ou sua renovação será 

concedida à entidade de assistência social 

que presta serviços ou realiza ações 

socioassistenciais, de forma gratuita, 

continuada e planejada, para os usuários e 

para quem deles necessitar, sem discriminação, 

observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993.  
CUIDADO NA CONTABILIDADE 



TAMBEM SÃO CONSIDERADAS A.SOCIAL 

• Entidades de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de 

promoção da sua inclusão à vida comunitária, sem qualquer 

exigência de contraprestação dos usuários, no enfrentamento dos 

limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada ou 

não com ações educacionais ou de saúde;      

       

• Entidades que desenvolvem programas de aprendizagem de 

adolescentes, de jovens ou de pessoas com deficiência sejam 

prestados com a finalidade de promover a integração ao mercado de 

trabalho, nos termos da LOAS e do ECA; 

 

• Entidades que realizam serviço de acolhimento institucional provisório 

de pessoas e de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem 

condições de autossustento, durante o tratamento de doenças graves 

fora da localidade de residência. 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de 
Assistência Social  TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

- Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do Conselho Nacional de 
Assistência Social Define os parâmetros nacionais para a inscrição das 
entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 
Assistência Social. 

 

- Resolução nº 27, de 19 de setembro de 2011 do Conselho Nacional de 
Assistência Social Caracteriza as ações de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos no âmbito da Assistência Social. 
 

- Portaria MDS nº 353 de 23/12/2011 Estabelece procedimentos relativos 
à certificação de entidades beneficentes de assistência social, no âmbito 
do MDS 

 



Aspectos Fundamentais ao CEBAS 
• Adequação Jurídica e Contábil 

– ADEQUAÇÃO ESTATUTÁRIA 

– DO PLANO DE CONTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

– AUDITORIA CONTÁBIL E CONTROLES 

– AUDITORIA SISTEMAS 

• Concessão de Gratuidades na forma 

da lei em todo período  

• Documentação em ordem 

– Formalidades dos Processos 

• Observância de Prazos 

 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Decreto - Art. 39. 

Além da documentação prevista no art. 3o, a entidade de assistência 

social deverá demonstrar: 

I - natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 

1993, e o Decreto no 6.308, de 14 de dezembro de 2007; 

 

II - inscrição no Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito 

Federal, de acordo com a localização de sua sede ou do Município  em que 

concentre suas atividades, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 1993; e 

 

III - inclusão no cadastro nacional de entidades e organizações de 

assistência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei 

no 8.742, de 1993, na forma definida pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 



ARTIGO 10 - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO 
 

“As entidades que prestam serviços ou realizam ações socioassistenciais, sem 

qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com objetivo de habilitação e 

reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida 

comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com 

deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, 

conforme a Resolução CNAS nº 34/2011 (e o art. 18, § 2º, I, da Lei nº 

12.101/2009), poderão se inscrever como entidade de assistência social (se 

totalmente gratuita, inclusive nas ofertas educacionais e de saúde) ou 

inscrever apenas suas ofertas (caso haja cobrança nas ofertas das áreas de 

educação e saúde). Ressalte-se que as ofertas socioassistenciais deverão ser as 

de atendimento ou assessoramento e defesa e garantia de direitos já explicitadas 

pelas Resoluções CNAS nº 109/2009 e nº 27/2011. As entidades que atuam 

exclusivamente com ações educacionais ou de saúde, sem atuação na área da 

assistência social, ainda que com objetivo de habilitação e reabilitação da 

pessoa com deficiência, não deverão ser inscritas nos CAS”.  
 

Fonte: Resolução 14 comentada (CNAS x MDS) 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 



ARTIGO 10 - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO 
 

Exemplo 1: Caso a entidade desenvolva apenas o ensino para pessoas com 

deficiência, a solicitação do CEBAS deverá ser feita por meio do Ministério da 

Educação.  

Já a entidade que ofertar apenas serviços clínicos para pessoas com 

deficiência, como o caso de órtese e prótese, a solicitação do CEBAS deverá 

ser feita por meio do Ministério da Saúde.  

 

Exemplo2: A entidade oferta serviços/programas/projetos reconhecidos da 

assistência social e os desenvolve de forma gratuita, contínua e planejada, 

mas cobra pelos serviços da educação ou saúde. Nesse caso, ela será 

considerada como entidade que tem atuação em mais de uma área da 

certificação. Por conseguinte, a entidade deverá protocolar sua solicitação no 

ministério da atividade preponderante (a área que tem a maior despesa).  

 

Exemplo3: A entidade oferta serviços/programas/projetos reconhecidos da 

assistência social e os desenvolve de forma gratuita, contínua e planejada, e 

não cobra pelos serviços da educação ou saúde. Nesse caso, a entidade 

deverá protocolar sua solicitação no MDS. 
 

Fonte: Cartilha CEBAS MDS 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 



ARTIGO 10 - DA CERTIFICAÇÃO E DA RENOVAÇÃO 
 

“De fato, a habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência envolve um conjunto articulado de 

diversas políticas no enfrentamento das barreiras 

implicadas pela deficiência e pelo meio cabendo a 

assistência social ofertas próprias para promover o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

assim como a autonomia, a independência, a 

segurança, o acesso aos direitos e à participação 

plena e efetiva na sociedade” 

Fonte: Parecer Técnico MDS  
 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/entidades-de-assistencia-

social/banco-de-pareceres-tecnicos/2015/renovacao_concessao 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 



 

 

ENTIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILIATAÇÃO, COM 

AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS (TIPIFICADAS RESOLUÇÃO 

34 CNAS) ARTICULADAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO 

(MESMO QUE ESTAS PREPONDERANTES) FICAM AONDE? 

 

 

ENTIDADES QUE SÓ ATUAM NA EDUCAÇÃO E SAÚDE, COM 

FINS DE HABILITAÇÃO E REABILIATAÇÃO, FICAM AONDE? 
 

 

Ora, se uma APAE, por exemplo, atua só na educação ela é 

de reabilitação por meios educacionais. Pode gerar 

polêmica. 
  
 
 

 

 



REFLEXÕES:  

 

“TODA AÇÃO COM HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO É 

DE AS, MESMO QUE SEM ATENDIMENTO, NO MINIMO, 

TRANSITA NO ASSESSORAMENTO E DEFESA E 

GARANTIA DE DIREITOS” (Edna Alegro). 

 

“...Ou seja, a entidade deve prestar o serviço/ação de 

forma gratuita, continuada e planejada, sem 

discriminação, desenvolvendo um conjunto articulado de 

ações que envolvem diversas politicas públicas (saúde, 

educação e assistência social) no enfrentamento das 

barreiras implicadas pela deficiência” 

 
Fonte: Cartilha CEBAS MDS 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 



Entidades Mistas – DILIGENCIA MDS 
         
Ao darmos prosseguimento à análise de seu processo, observamos 

pelas informações constantes no site institucional xxxxx que 

a entidade possui diversas filiais que atuam nas áreas de Saúde, 

Educação, Hospitalidade, Atividades Religiosas, etc., porém só nos 

enviou a documentação relativa as filiais que ofertam serviços de 

Assistência Social. Gostaríamos de informá-lo(a) que a entidade que 

possui filiais (independente da área de atuação) deve apresentar a 

documentação obrigatória de todas as filiais (incluindo CNPJs, Relatório 

de Atividades do ano de análise e documentos contábeis), para que 

possamos analisar a PREPONDERÂNCIA das atividades da entidade 

como um todo. Porque, caso o CNPJ da matriz obtenha a certificação, 

todas as filiais com a raiz do CNPJ também serão isentas. 

 



INTEGRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
Art. 41.  ................ 

Parágrafo único.  As entidades referidas no  

caput deverão dar publicidade e 

manter de fácil acesso ao público 

todos os demonstrativos 

contábeis e financeiros e o 

relatório de atividades.    
(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  



Representação aos Ministérios - 

IRREGULADADES 
Órgãos de acompanhamento: 
 

• Ministério Público; 
 

• o gestor municipal ou estadual do SUS ou do SUAS, bem 

como o gestor da educação municipal, distrital ou estadual; 
 

• os conselhos de acompanhamento e controle social e os 

Conselhos de Assistência Social e de Saúde;  
 

• a Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 
 

• o Tribunal de Contas da União. 



Dica: 

COMITÊ GESTOR DA FILANTROPIA 



• PERMANENTE 

• MULTIDISCIPLINAR 

• DIAGNÓSTICO 

• PLANEJAR 

• ESTABELECER  E ACOMPANHAR AÇÕES 

• AVALIAR ADEQUAR 

• INFORMARDIVULGAÇÃO!! 

COMITÊ GESTOR DA FILANTROPIA 



Resumo das Dicas – Lição de Casa 

• Informação e Conhecimento (Estou atento a 

mudanças?) 

• Seguir o Planejamento – Monitoramento 

• Defina Prioridades 

• Estabeleça as áreas, pessoas e suas ações 

– Acompanhe Orçamento e Contabilidade 

– Documentação Institucional 

• Comitês de Gestão 

• Fortalecer Controles, Prestação de Contas e 

Transparência 

• Comunique Melhor 



“ Não há nada que seja maior 
evidência de insanidade do que 
fazer a mesma coisa dia após 

dia e esperar resultados 
diferentes...” 

                      Albert 
Einstein 



Ricardo Monello 

Carlos Silva 

 

ricardomonello@audisaauditores.com.br 
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