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Edição Especial

Satisfação em compartilhar com 
você, leitora e leitor !

Nossa Edição Especial é interagir e 
compartilhar informações e 

conhecimentos.

Desejamos uma excelente leitura! 

Sempre em frente, para o alto e com fé



Assessoria e Consultoria 
para o Terceiro Setor



A captação de recursos é a ferramenta

crucial para execução dos projetos para o

Terceiro Setor, nas mais diversas

Organizações da Sociedade Civil - OSCs.

Há diversas formas de captação de recursos

que podem ser utilizadas, mas somente um

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO que irá

permitir o retorno desejado.

A Assessoria e Consultoria se consiste numa

realização de prospecção nas mais diversas

fontes, seja na captação de recursos junto ao

Governo Federal, Estadual, Municipal,

Iniciativa Privada, Editais, Patrocínios e muito

mais. Que poderá ser para projetos sociais,

esportivos, culturais, saúde, ambientais e

dentre outros, voltados para Terceiro Setor.

Elaboração e planejamento eficiente de seu

projeto, este é o objetivo principal da

Assessoria e Consultoria no Terceiro Setor,

que é voltada para a otimização dos recursos

existentes, atuando de forma direta na

elaboração e readequação do seu projeto.



Na Assessoria e Consultoria podemos citar o

diagnóstico documental, o mapeamento do

problema, assessoria e orientação na

formulação das propostas de solicitação de

recursos, na formatação de planos de

trabalho, ofícios e demais documentos

necessários.

A MD Projetos Sociais cria e confecciona

seu projeto de acordo com as necessidades

da Instituição.

Após a confecção do projeto, durante a

Assessoria e Consultoria realizamos o

cadastro do mesmo, na fonte ideal, visando a

obtenção do recurso necessário. Além disto,

após o cadastro, o acompanhamento e

respostas até a aprovação do projeto,

também é realizado pela equipe treinada e

capacitada da MD Projetos Sociais,

enviando, sempre que necessário e

solicitado, todos os documentos pertinentes

ao projeto, até a aprovação do mesmo.

A MD Projetos Sociais tem como Missão de

Valores oportunizar diversos modelos de

negócios sociais aos nossos clientes.



E
S
T
A
T
U
T
O

S
O
C
I
A
L



A importância do Estatuto Social

O Estatuto Social é o documento que rege o

funcionamento de uma instituição sem fins

lucrativos.

Tudo que não for já previsto em legislação e

que se configurar num desejo dos associados

deve constar no estatuto.

O grupo responsável pela criação da nova

instituição deve saber que existem elementos

que são obrigatórios em um estatuto social.

São eles: a denominação, os fins e a sede da

associação; os requisitos para a admissão,

demissão e exclusão dos associados; os

direitos e deveres dos associados; as fontes

de recursos para sua manutenção; o modo de

constituição e de 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.



Não é raro encontrar nos textos estatutários

que dispõem sobre estes elementos

obrigatórios algumas situações que, na

verdade, não são desejadas pelo grupo de

associados. Isto acontece quando estes

artigos são “copiados e colados” de outros

estatutos, sem leitura e discussão prévia

sobre o que significam.

Cada grupo tem uma ideologia, logo, nem

sempre os requisitos para admissão de uma

pessoa como associado serão os mesmos

em todas as Organizações da Sociedade

Civil – OSC.

A definição sobre nome, forma e quantidade

de pessoas que irão compor os órgãos de

administração da Instituição também precisa

ser bem discutida, pois, às vezes uma

Instituição irá preferir uma gestão mais

centralizada, enquanto outra Instituição terá

preferência por decisões amplas e

democráticas.

As definições do texto de um Estatuto Social

são de grande importância e podem definir o

futuro da Instituição.













Não sabe onde encontrar Recursos 

para a sua Instituição ?

Dúvidas na Elaboração do seu 

Projeto ?

Dificuldades em Captar Recursos ? 

Resolvemos as suas 

necessidades, problemas ou 

desejos ! 

Venha fazer parte da família 

MD Projetos Sociais 

www.mdprojetossociais.com


