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CONTABILIDADE NO 3º SETOR

5 dicas para tornar a contabilidade

no terceiro setor mais eficiente.

A IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO 
SOCIAL ESTAR ADEQUADO A 

LEI 13.019/2014 

O Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil e 

suas exigências.

DIFERENÇAS ENTRE
OSC - OS – OSCIP

Você sabe a diferença ?





A IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL 
ESTAR ADEQUADO A LEI 13.019/2014 

As organizações do Terceiro Setor são regidas por um

instrumento legal que registra as características e o conjunto

de regras relativas ao seu funcionamento, denominado

Estatuto Social. Este documento deve atender, no mínimo,

aos requisitos básicos dispostos pelo Código Civil,

precisando conter necessariamente, sob o risco de ser

considerado nulo:

• As denominações, os fins e a sede da instituição;

• Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos

integrantes;

• Os direitos e deveres dos associados/fundadores;

• 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.

.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL 
ESTAR ADEQUADO A LEI 13.019/2014 

A Lei nº 13.019/14, conhecida como o Marco Regulatório das

Organizações da Sociedade Civil – MROSC trouxe novas exigências

com relação às suas normas de organização interna. Desta forma, é

recomendável que as Organizações da Sociedade Civil – OSC que

desejem celebrar parcerias com a administração pública tenham

descrito em seus estatutos:

• 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 da Lei nº 13.019/14 e cujo objeto

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; e

• Escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e com

as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Desta forma, é importante observar se o estatuto em vigor, ou a ser

elaborado, responde aos principais questionamentos, os quais

geralmente só são identificados durante a gestão da entidade:

• Atende à Lei nº 13.019/14 (MROSC)?

• Atende ao Código Civil?

• Como são feitas as eleições? Quem pode ser eleito, e para que

cargos?

• Quais órgão(s) ou cargo(s) é(são) responsável(is) por estabelecer

as estratégias para a consecução dos objetivos da organização e

pelo planejamento das suas atividades?

Se o Estatuto de sua entidade apresenta respostas positivas para

esses questionamentos, podemos afirmar que ela está no caminho

correto.
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DIFERENÇA ENTRE OSC – OS E OSCIP 

OSC – Organização da Sociedade Civil:

É a denominação prevista na lei para as ONG, criada pelo

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ou

seja, é um sinônimo de ONG. A denominação OSC deixa

claro que a organização é não governamental, mas ainda

assim pode fazer parcerias com os entes públicos. Ou seja,

uma organização que é da sociedade civil e que se relaciona

com a sociedade como um todo, inclusive o governo.

OS – Organização Social:

Organização Social (OS) é uma QUALIFICAÇÃO que pode

ser concedida pelo Poder Executivo às entidades privadas –

pessoas jurídicas de direito privado – sem fins lucrativos,

destinadas ao exercício de atividades dirigidas ao ensino, à

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura ou à

saúde, conforme estabelecido na Lei nº 9.637 de 1998.

A lei estabelece que, obrigatoriamente, uma OS deva possuir

determinadas porcentagens de representantes tanto do

Poder Público como também da sociedade civil, na

composição do seu Conselho de Administração.

Para o estabelecimento de parcerias, entre o Poder Público e

a Organização Social, a Lei nº 9.637 criou um instrumento

específico denominado Contrato de Gestão.

.
6



DIFERENÇA ENTRE OSC – OS E OSCIP 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público

Regulada pela legislação brasileira, a definição de

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

é fruto da Lei Federal 9.790, de março de 1999, que institui

uma qualificação aplicável a pessoas jurídicas de direito

privado sem fins econômicos (ou seja, associações ou

fundações).

Tal lei exige uma série de disposições estatutárias e

organizacionais para que uma instituição possa ser qualificada

como OSCIP. Mais do que isso, a lei institui o Termo de

Parceria entre o poder público e as instituições da sociedade

civil, sendo o Ministério da Justiça o órgão que avalia,

reconhece e expede o certificado de OSCIP.

Este aval é uma condição prévia para que a organização

tenha acesso aos recursos públicos, de acordo com o Termo

de Parceria. Possibilita, também, oferecer dedução fiscal das

doações das empresas que a patrocinam e que sejam

administradas por profissionais remunerados.

Legalmente, podem obter a qualificação de OSCIPs as

instituições que possuem uma ou mais das seguintes

finalidades: assistência social, cultura, educação, saúde,

segurança alimentar e nutricional, voluntariado,

desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza,

geração de emprego, promoção da ética, da paz, da

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros

direitos universais
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Elabore o planejamento para captação de 
recursos da sua ONG em 02 passos

1- Planejamento de Orçamento:

Você sabe quanto sua Instituição precisa para funcionar até o fim

do ano? Se você respondeu que não, isso é um mal sinal.

Sem saber quanto sua Instituição custa, você não tem como

saber quanto precisa captar.

Para ter essa resposta você precisará fazer um orçamento, que é

um documento que resume quanto sua organização deve gastar

para funcionar durante determinado período, como:

• Defina o período do orçamento

• Elabore o orçamento operacional

• Elabore o orçamento de projetos.

• O orçamento consolidado

2- Planejamento para captação de recursos: 

• Estabeleça diretrizes

• Defina uma meta global

• Defina estratégias

• Crie metas específicas

• Faça um plano de ação

A melhor forma de você encarar os desafios do seu ano é com

planejamento! Os planejamentos sobre os quais falamos acima

não são soluções mágicas nem vão te blindar de problemas.

Mas, se planejando, você torna a Instituição mais resistente às

tempestades e facilita correções de rumo no meio do caminho.
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EM BREVE 





5 DICAS PARA TORNAR A CONTABILIDADE NO 
TERCEIRO SETOR MAIS EFICIENTE

A contabilidade no terceiro setor é essencial para quem deseja ter

uma gestão eficiente. Ela garante a transparência das

organizações e também se torna útil para quem precisa buscar

investimentos e apoios financeiros.

1- Realizar um planejamento:

Crie um planejamento de todas as atividades que serão

realizadas pela organização durante o ano. Cadastre o

orçamento necessário para cada projeto, bem como as possíveis

fontes de recursos.

2- Separar as contas:

Jamais misture as contas pessoais com as da instituição. Esse é

um fator imprescindível para manter a organização financeira e a

transparência do trabalho.

Além disso, você deve separar os valores por centro de custos,

indicando quais são as receitas e despesas, bem como a origem

de cada pagamento. Assim, se em algum momento alguma

pessoa questionar qualquer valor você saberá responder com

clareza e objetividade.

3- Fazer as demonstrações contábeis com efetividade:

Se você não tem conhecimento em demonstrações contábeis, o mais

indicado é buscar o auxílio de um profissional da área. Isso porque é

muito importante conhecer as Normas Brasileiras de Contabilidade

para saber realizar todos os relatórios corretamente
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5 DICAS PARA TORNAR A CONTABILIDADE NO 
TERCEIRO SETOR MAIS EFICIENTE

4- Conhecer a legislação:

A Lei 13.019/2014 regulamenta as parcerias entre a

administração pública e as organizações do terceiro setor,

incluindo regras para a transferência de recursos financeiros.

Portanto, quem administra uma entidade precisa conhecer muito

bem a legislação e atender todas as regras impostas por ela.

Entre as normativas estão a necessidade de firmar um termo de

colaboração entre as partes, divulgar claramente os recursos

financeiros que foram destinados para a instituição, bem como os

planos de trabalho a serem executados. E tudo isso exige muita

organização por parte do gestor e controle financeiro.

5- Tornar as demonstrações contábeis públicas:

Garanta a transparência de suas ações. Afinal, o dinheiro

investido é oriundo de instituições governamentais e doações de

pessoas físicas e todos têm direito e interesse em saber como o

dinheiro foi aplicado. Procure criar relatórios mensais com todas

as informações contábeis e o resultado de cada projeto realizado

pela entidade. Essa é uma maneira de demonstrar os benefícios

obtidos com o dinheiro recebido pela organização. Publique

esses relatórios no site para que qualquer cidadão possa

conhecer melhor o trabalho da entidade. Além disso, encaminhe

esses dados para todos os doadores para apresentar os

resultados e as vantagens de continuar apoiando a organização.
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MUDANÇAS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA

Dentre as principais mudanças, a nova Instrução Normativa

traz atualizações que atendem os valores de mercado, a

redução do teto de 1 milhão para 500 mil, o novo teto de

artistas será de 3 mil para cada projeto aprovado e o novo

valor de aluguel de teatro será de 10 mil, com isso terá maior

atratividade aos patrocinadores dos projetos culturais, o que

deverá ampliar o número de projetos com efetiva captação

para sua realização e o mesmo patrocinador somente poderá

financiar o mesmo proponente por duas vezes.

Ao mesmo tempo, passará a permitir o patrocínio a projetos

inovadores de empreendedores culturais iniciantes, para que

se consolidem no mercado, a cada 1 milhão patrocinado, o

patrocinador terá que destinar 10% para um projeto nunca

patrocinado.

As novas regras também retiraram a obrigatoriedade de

contratar escritórios de advocacia e contabilidade, redução em

publicidade, a extinção do limite de 200 mil para o primeiro

projeto, pois isso impedia proponentes pontuais de

ingressarem com novas propostas.

Essas medidas têm a finalidade de deixar os processos

transparentes, desburocratizar o acesso, com o objetivo de

facilitar a ascensão de artistas em inicio de carreira. Com o

objetivo de valorizar a cultura e história brasileira, a nova

instrução incluiu dois novos segmentos como: Arte Sacra e

Belas artes.
.
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“Nossa força maior não está na 

capacidade de pensar, mas em algo 

mais poderoso: o poder de controlar 

e direcionar nossos pensamentos 

para onde quisermos”.

Napoleon Hill

www.mdprojetossociais.com


