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JORNAL MD 
TER RECURSOS NUNCA FOI TÃO FÁCIL ! 

 

 

Bem Vindo (a) 

A VOCÊ LEITOR (A) 

A MD Assessoria e Consultoria de Projetos 

Sociais é uma empresa especializada na 
Assessoria e Consultoria na Administração 
Pública, Empresas Privadas e no Terceiro 

Setor. 
 

Nossa empresa conta com uma equipe 
para prestar os serviços de maneira 
eficiente junto aos clientes e parceiros.  

 
Nosso trabalho é baseado em diagnóstico 

e análise profunda no desenvolvimento de 
soluções que unem o conhecimento das 
melhores práticas de gestão com a nossa 

experiência em estratégia para a 
Administração Pública, Empresas Privadas 

e para o Terceiro Setor.  
 
Desenvolvemos serviços e soluções 

personalizadas e temos como o fomento, 
com transparência e excelência, de boas 

práticas que valorizem o desenvolvimento 
social.  

  

Sempre em frente, para o alto e com fé ! 

 
Mayumi Hirata 

Presidente do Grupo MD 

 

 

 

LEGENDA DA IMAGEM: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet 
orci. In eget auctor mi. 

Outro título mais longo com imagem 
 

 

 

 

  

QUEM SOMOS  

Fundada no Brasil em 2016, a MD Assessoria e 

Consultoria de Projetos Sociais é uma empresa 

que reúne executivos dos mais variados setores 

de atuação em busca de fortalecer a livre 

iniciativa do desenvolvimento econômico e 

social, assim como a defesa dos princípios 

éticos de governança corporativa nas esferas 

pública e privada.  

 

Presente em diversos Estados Brasileiros: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e no 

Distrito Federal, com várias frentes de atuação 

através de seus Líderes Sociais MD, onde temos 

como propósito, potencializar a atuação do 

empresariado de Instituições com e sem fins,  

além de atores públicos na construção de uma 

sociedade ética, desenvolvida e competitiva 

globalmente.  

 

Somos focados em melhorar os resultados de 

nossos clientes e parceiros, isso significa que os 

desafios de nossos clientes e parceiros se tornem 

oportunidades.  

 

Em cada um dos nossos serviços e áreas de 

atuação, trazemos conhecimento e experiência 

que nos permitem enxergar e solucionar os 

desafios de maneira fundamentada e que 

impulsione o crescimento.  

 

“Não devemos ter medo das novas ideias. Elas 

podem significar a diferença entre o triunfo e 

o fracasso”   Napoleon Hill  

 

 

NESTA EDIÇÃO 

A SOLUÇÃO QUE 

VOCÊ PROCURA 

A DIFICULDADE 

DOS RECURSOS 

CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 
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Temos a Solução que procura  

  

LEI 13.019/2014 
MARCO REGULATÓRIO DAS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL - OSC 

O Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) é uma 

conquista da sociedade civil brasileira e da 

gestão pública democrática. Trata-se de mais 

um passo na direção do reconhecimento e 

fortalecimento das OSCs como atores 

legítimos na proposição e implementação de 

políticas públicas em regime de mútua 

cooperação com o Estado. Com essa lei, o 

Estado Brasileiro atinge uma maturidade 

importante que reforça o seu papel fundamental 

de garantia de direitos e entrega de serviços 

públicos de qualidade à população.   

Ao mesmo tempo, reconhece que conta 

complementarmente com a sociedade civil para 

pautas que são de sua expertise. Fundamental 

no novo regime o reconhecimento das 

peculiaridades das OSCs distinguindo-as dos 

órgãos públicos por meio de regras próprias 

para a execução de projetos ou atividades de 

relevância pública em parceria com o Estado. 

Ao mesmo tempo em que é celebrado esse 

marco, há o desafio de tornar a lei um 

instrumento conhecido e corretamente aplicado 

por gestores públicos, de organizações e de 

órgãos de controle, considerando os 

fundamentos da gestão pública democrática, da 

participação social, do fortalecimento da 

sociedade civil e da transparência na aplicação 

dos recursos públicos. Essa legislação é um 

passo importante em direção a uma Política de 

Fomento e de Colaboração com Organizações 

da Sociedade Civil, com vistas ao interesse 

público e à qualidade das ações e serviços 

ofertados aos cidadãos.  

 

 

O QUE MUDOU ? 

A sua Institutição  

ESTÁ APTA?  

A Lei 13.019/2014 traz maior segurança 

jurídica para as Organizações da Sociedade 

Civil - OSCs, pois contam com uma única 

norma estruturante, aplicável às suas relações 

de parceria com os diversos órgãos e entidades 

da administração pública federal, distrital, 

estadual e municipal.  

 

A Lei também traz para as OSCs a necessidade 

de agir com mais planejamento e de comprovar 

tempo mínimo de existência e as experiências 

prévias na atividade que pretendem realizar. 

 

Também devem ser comprovados capacidade 

técnica e operacional e regularidade jurídica e 

fiscal. Algumas OSCs também deverão fazer 

alterações pontuais em seu estatuto social, para 

que possam acessar recursos públicos por meio 

de parcerias com o Estado. 

E O QUE FAZEMOS ?  

 

 

• Diagnósticos Documentais em 

conformidade com a legislação 

13.019/2014 

 

• Elaboração de Projetos 

 

• Captação de Recursos 

 

• Prestação de Contas 

 

• Cursos e Treinamentos 

 

• Organização de Eventos 

 

  

 

Equipe qualificada e capacitada para atender 
nossos Parceiros ! 

 

 

Juntos somos mais Fortes ! 

 

Soluções inteligentes para as Instituições do Terceiro Setor 
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A DIFICULDADE DOS RECURSOS  

A INSTITUIÇÃO TAMBÉM É NEGÓCIO !  

POR QUE É TÃO DIFÍCIL ? 

A maioria das Organizações da Sociedade Civil – 

OSC trabalham de forma muito amadora.  Devem 

aprender a atuar como uma empresa.  

E por que não conseguem ter recursos ? Pelo 

simples fato de não terem o seu plano de 

trabalho, o seu plano de sustentabilidade, o plano 

de captação de recursos da sua Instituição.  

A boa vontade de agir, fazer acontecer em prol de 

uma comunidade, é grande, mas não o suficiente.   

Grande parte de toda Instituição, a Diretoria que 

compõem os devidos cargos e funções, não 

levam a sério, é preciso ter uma Diretoria unida, 

   

 

 uma Diretoria que participa de todo o seu 

processo, uma Diretoria qualificada. 

  

Muitas das Instituições podemos dizer que o 

famoso “comodismo” tomou conta. É 

necessário sair da zona do conforto, sair no 

comodismo daquela pigalha que nem 

podemos chamar de recursos. Muitos dos 

gestores e Diretoria acham que toda a parte 

burocrática está de acordo com as resoluções 

das leis, toda a parte fiscal e contábil estão em 

dia ! E não é bem assim, uma Instituição bem 

organizada, é  uma “casa organizada”.  

 

 

É muito importante a Diretoria estar presente no 

dia a dia, saber como sua Instituição funciona, 

seu plano de negócios.  

 

Todo finaciador irá pesquisar um pouco sobre 

sua Instituição, por isso, o telefone de contato, o 

endereço fiscal, o endereço eletrônico devem 

estar sempre atualizados. 

Tenha na ponta da língua qual o objetivo da sua 

Instituição, quais são as missões, as visões e 

valores?  E ai, como funciona a sua OSC  

 

 

www.mdprojetossociais.com 

 

A MD Projetos Sociais 

Assessoria e Consultoria  
RESOLVEMOS O SEU PROBLEMA !  

A MD Assessoria e Consultoria de Projetos Sociais contamos com 

uma equipe qualificada para atender os nossos Parceiros. Todos os dias, 

passamos por diversas capacitações, treinamentos e aperfeiçoamentos 

para juntos conquistar os objetivos.  

 

E no que podemos te ajudar ?  

 

Realizamos todas as análises e mapeamentos da sua Instituição, 

contando desde as documentações até a prestação de contas, para que 

assim seja feito todo o planejamento de sustentabilidade da sua 

Institutição.  

NOSSAS FONTES DE RECURSOS  

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 
RECURSOS DO TERCEIRO SETOR 

Atuamos nas mais diversas Fontes de Recursos 

para o Terceiro Setor, sendo elas públicas e 

privadas, nacionais e internacionais:  

 

• EMENDAS PARLAMENTARES 

• PLATAFORMA MAIS BRASIL  

• LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

• LEI DE INCENTIVO A CULTURA 

• PRONON E PRONAS  

• FUNDO PARA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA – FIA  

• FUNDO DO IDOSO 

• EDITAIS  

• FONTES INTERNACIONAIS  

 

 

E dentre outras diversas Fontes de Recursos, 

como Fundos Patrimoniais, Bancos 

Multilaterais e Bilaterais, apreensões da 

Receita Federal do Brasil, FINEP  e CNPQ.  
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QUERO CONTATO !!! 

MD PROJETOS SOCIAIS 

ONDE NOS ENCONTRAR ?  

Escritório sede: Alameda Santos, nº 1773, Jardim 

Paulista, São Paulo – SP  

 

Telefone (11) 4810-6661 

 

Escritório extensão: Avenida Leão Sampaio, nº 1300, 

Lagoa Seca, Juazeiro do Norte – CE 

 

Telefone (88) 2141-5750  

 

 

Nossas mídias: 
 

 

www.mdprojetossociais.com 
 
 

         projetossociaismd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIATIVIDADE É PENSAR COISAS NOVAS. 

INOVAÇÃO É FAZER COISAS NOVAS ! 

www.mdprojetossociais.com  

Em breve, novas apresentações !  


