
Compartilhar
Conhecimento

Uma estratégia 
de fortalecimento
das Organizações 
da Sociedade Civil





A p r e s e n t a ç ã o
A última Assembleia da Abong defi niu o 

fortalecimento da base associativa como 
prioridade máxima da gestão 2013 a 2016. Assim, 
a Associação se mobilizou para desenvolver 
ações estratégicas nesse sentido e o Projeto 
“Compartilhar Conhecimentos: uma estratégia 
de fortalecimento das OSCs”, realizado com o 
patrocínio da Petrobras, foi a principal de todas. 
Ele teve início em janeiro de 2014, tendo como 
eixo estruturante o desenvolvimento de práticas 
de formação sobre Gestão e Desenvolvimento 
Institucional alinhadas à difusão da produção 
de conhecimento e à ampliação do acesso 
das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) a 
serviços de orientação jurídica.

O objetivo geral do Projeto foi desenvolver 
processos de formação para articulação e 
fortalecimento político institucional das OSCs 
com vistas à ampliação e qualifi cação de suas 
ações, da capacidade de ação coletiva do setor 
e do diálogo com a sociedade, fator essencial da 
democracia. Ao longo de seu desenvolvimento, 
esperava-se que o Projeto contribuísse também 
para ampliar práticas político-institucionais 
que possibilitassem a sustentabilidade das 
ações em defesa de direitos e de um modelo de 
desenvolvimento socioambiental que garanta os 
bens comuns.

Uma importante dimensão estratégica do 
Compartilhar Conhecimento foi a aposta em 
metodologias inovadoras e o uso das tecnologias 
que pudessem ampliar e dar insumos para os 
processos formativos. O Projeto contou com 
a participação de pessoas de todo o País, 
representantes de OSCs associadas à Abong e 
parceiras. Como resultados, a Biblioteca Digital, 
que conta com mais de 1.400 itens publicados e 
todo o acervo da Abong, e mais de 500 pessoas 

formadas nos cursos presenciais e à distância.
 As principais ações do Projeto foram: 

atividades de formação estruturadas em cursos 
presenciais envolvendo as diversas regiões 
do Brasil e cursos à distância; a estruturação 
e publicização de uma biblioteca digital com 
materiais de diversas OSCs, além do acervo 
da Abong; e a construção e disponibilização de 
uma estrutura de orientação jurídica virtual 
específi ca para as OSCs.

A presente publicação buscou reunir de forma 
sintética as informações mais relevantes sobre 
esse percurso que pudessem ser úteis para 
experiências futuras de outras Organizações da 
Sociedade Civil. Ela está divida em três partes:

1)  Apresentação do Projeto
2) Inovações metodológicas do Projeto:

• Educação à Distância (EAD): 
• Biblioteca Digital: 

3) Guia rápido de Orientação Jurídica para 
Organizações da Sociedade Civil: 

Para a Abong, os processos formativos 
são uma estratégia importante para 
o fortalecimento institucional de suas 
organizações associadas. Neste sentido, a 
entidade tem feito esforços para manter e 
desenvolver projetos como o Compartilhar 
Conhecimento.

Convidamos a todas e todos a conhecerem 
essa iniciativa e esperamos que essa publicação 
traga refl exões e insumos para novas 
experiências. 

Boa leitura!

Direção Executiva da Abong
Novembro 2015
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No Brasil, nos últimos tempos, as organizações 
da sociedade civil (OSCs) têm vivenciado um 
cenário hostil que ameaça a sobrevivência de 
muitas delas: sofrem um processo de crimina-
lização de suas ações, falta de apoio da opinião 

pública, insegurança jurídica e diminuição da contribuição 
da cooperação internacional. Apesar disso, tais organiza-
ções, que tiveram um papel fundamental no processo de 
redemocratização da sociedade brasileira e na defesa dos 
direitos e bens comuns, resistem e seguem adiante.

A atuação dessas entidades envolve o trabalho edu-
cativo para formação política e fortalecimento de grupos 
populares, a produção e disseminação de conhecimentos e 
metodologias, a mobilização social, a incidência em políticas 
públicas, o controle social, e a animação de redes e fóruns 
nacionais e internacionais, tudo isso em prol de um desen-
volvimento justo e sustentável. Levando em conta esse pa-
pel fundamental desempenhado por elas, a Abong – Orga-
nizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns acredita 
que investir nessas entidades signifi ca contribuir também 
para a consolidação da democracia brasileira. 

E é justamente como uma resposta a esse contexto que 
nasce o projeto “Compartilhar Conhecimento: uma estra-

tégia de fortalecimento das Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs)”, realizado pela Abong, de janeiro de 2014 a no-
vembro de 2015, com o apoio da Petrobras. O principal ob-
jetivo do projeto foi desenvolver um processo de formação 
para a articulação e o fortalecimento político e institucio-
nal das organizações da sociedade civil, buscando ampliar e 
qualifi car suas ações e o diálogo com a sociedade.

Suas atividades se estruturaram em três estratégias, 
articuladas entre si: a formação dessas organizações em 
temas relativos aos processos de desenvolvimento ins-
titucional e incidência política; a difusão da produção de 
conhecimento desse campo por meio da criação de uma 
biblioteca digital; e a ampliação do acesso à orientação ju-
rídica. Transversal a todas as atividades do projeto este-
ve a mobilização das organizações em defesa de direitos e 
bens comuns, para incrementar sua atuação em rede. 

A presente publicação busca não apenas resumir o per-
curso do projeto, como também destacar as metodolo-
gias inovadoras colocadas em prática – como a educação 
a distância e a biblioteca virtual – para que possam ser re-
plicadas e aprimoradas por outras organizações, além de 
sistematizar parte do conteúdo produzido pela orientação 
jurídica em um guia rápido para consulta. 
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Formações presenciais e a distância

“Sempre observo que estamos no mesmo barco. 
As minhas difi culdades em captar recursos são os 
mesmos de muitos colegas. Acho que esse curso 
nos deu uma noção do que podemos e não para 
continuar trabalhando em nossas organizações.” 
Avaliação de participante do curso online de Mobilização 
de Recursos.

O projeto “Compartilhar Conhecimento” ofereceu ao 
todo 12 cursos presenciais e 6 de educação a distância, de 
agosto de 2014 a novembro de 2015, tratando de questões 
relacionadas à gestão e ao desenvolvimento institucional 
das organizações da sociedade civil. Foram três cursos in-
dependentes, cada um deles com quatro turmas presen-
ciais e duas EaD: Mobilização de Recursos; Comunicação 
Estratégica e Incidência Política; e Gestão Democrática e 
Transparência. Alguns assuntos foram trabalhados trans-
versalmente em todas as formações, como o contexto so-
cial e político das organizações da sociedade civil, o desen-
volvimento socioambiental e a participação social. 

Ao todo, participaram das formações 565 alunos/as, 
sendo 199 pertencentes a associadas e 366 a outras orga-
nizações de defesa de direitos. As formações presenciais 
ocorreram em todas as regiões do país: três no Nordeste, 
três no Sudeste, três no Sul do país, e duas no Norte e 
uma no Centro-Oeste, estas três últimas com participan-
tes das duas regiões. Ao todo, 236 pessoas participaram 
nos cursos presenciais e 348 na EaD. Algumas destas, es-
tiveram presentes nos cursos presenciais e também nos 
cursos à distância. 

“Minha participação no curso foi regular e me 
possibilitou ver com outros olhos a importância de 
se avaliar a gestão que temos usado e assim po-
dermos melhorá-la. Através deste curso, pude ga-
nhar uma nova perspectiva sobre a gestão de uma 
Organização da Sociedade Civil (OSC), bem como 
reconhecer ainda mais sua importância.” Avaliação 
de participante do curso online de Gestão Democrática 
e Transparência.

Quantidade total de alunos/as
565

 Associadas
 Não associadas

Presencial
236

 Nordeste  Norte 
 CO  Sul
 Sudeste  França

EaD
348

 Associadas

366

199

 Nordeste  Norte 

204

102 20
70

168

1

Total de Alunos/as dividido
por regiões - 565

Participação nos cursos 
presenciais e EaD
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 A concepção metodológica do projeto se organiza a 
partir dos princípios da educação popular, em que a parti-
cipação dos sujeitos diretamente envolvidos no processo, o 
conhecimento do contexto e das dinâmicas locais e a cons-
trução coletiva do conhecimento são os elementos a partir 
dos quais se desenvolvem todas as ações. 

A metodologia dos cursos foi construída dentro de uma 
proposta de pensar a formação para gestão e desenvol-
vimento institucional, problematizando o contexto em que 
as organizações da sociedade civil estão inseridas, no qual 
está presente uma diversidade enorme de demandas de 
conhecimento e aprendizagem; a necessidade de aprofun-
damento sobre os pontos de contato entre educação e 
tecnologia; a diversidade de porte e estrutura das diferen-
tes organizações; a diversidade regional que transparece 
nas diferentes bandeiras e formas de luta adotadas pelas 
entidades e movimentos sociais ao longo do país. 

A equipe do projeto contou com as organizações mobi-
lizadoras, isto é, associadas Abong responsáveis pela ani-
mação e articulação das ações do projeto nas diferentes 
regiões do país. Elas foram fundamentais na identifi cação e 
no contato com organizações locais e regionais para partici-
pação nos cursos presenciais; no apoio à logística para a re-
alização dos cursos nas diversas regiões; e também na ava-
liação permanente dos cursos. Junto a isso, as organizações 

mobilizadoras também trouxeram experiências e vivências 
práticas, locais e regionais. Essa estratégia foi importante 
para todas as ações do projeto, mas especialmente para a 
realização dos cursos na modalidade presencial. 

Os cursos se dirigiram a integrantes de organizações 
da sociedade civil, priorizando as associadas e aquelas que 
estão na base, lutando por ampliação de direitos, partici-
pação social, trabalhando de forma articulada, em redes 
e fóruns da sociedade civil. O público participante possui 
características muito próprias de acordo com suas dife-
rentes lutas, formas de organização, tempo de existência e, 
sobretudo, localização geográfi ca. No Brasil as diferentes 
formas de militância e luta têm infl uências regionais, e para 
acessar as organizações da sociedade civil localizadas nas 
diferentes regiões a mobilização descentralizada foi uma 
estratégia fundamental. 

Ao todo, estiveram representadas nas formações 467 
organizações da sociedade civil, das quais 128 eram asso-
ciadas Abong e 339, não.

As formações sempre eram dadas em duplas: uma pes-
soa especialista na temática do curso e outra no contex-
to social e político das organizações da sociedade civil no 
Brasil. Com um papel fundamental na equipe de formação, o 
projeto contou também com uma especialista em EaD que 
fez o design instrucional da plataforma Moodle, o acompa-

Quantidade total de OSCs
467

 Associadas
 Não associadas

339

128

Região Organização Mobilizadora

Nordeste ELO Ligação e
 Organização – 2014

 Escola de Formação Quilombo  
 dos Palmares (Equip) – 2015

Norte e Centro Oeste Rede Acreana de Mulheres e   
 Homens (RAMH)

Sudeste Instituto Brasileiro de Análises  
 Sociais e Econômicas (Ibase)

Sul  CAMP - Centro de Assessoria   
 Multiprofi ssional
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nhamento de toda a produção de conteúdo para os cursos 
virtuais, sua organização na plataforma, o treinamento e a 
supervisão das tutoras, e o suporte aos/às alunos/as.  

A carga horária dos cursos presenciais foi de 24 horas, di-
vididas em três dias, e mais duas horas de atividades virtuais; 
a dos cursos EaD foi de 60 horas, distribuídas em cinco uni-
dades de aprendizagem, com duração total de nove semanas.

Além disso, o projeto foi uma oportunidade valiosa para 
a Abong colocar em prática uma experiência piloto de edu-
cação a distância como forma de ampliar o alcance de pro-
cessos formativos de organizações da sociedade civil, bem 
como potencializar o uso de novas tecnologias em suas 
ações. (Saiba mais sobre a experiência piloto da Abong com 
EaD na seção “Metodologias inovadoras” desta publicação) 

“Aprendi que a diversifi cação das fontes de recur-
sos é fundamental para a sustentabilidade da or-
ganização, que mobilizar recursos vai muito além 
de captar recursos. Além disso, dispor de uma 
missão e visão bem defi nidas contribui para atrair 
e mobilizar recursos.” Avaliação de participante do 
curso online de Mobilização de Recursos.

Orientação jurídica para
organizações da sociedade civil

Como parte do projeto “Compartilhar Conhecimento: 
uma estratégia de fortalecimento das Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs)”, a Abong ofereceu orientação jurí-
dica para as entidades em defesa dos direitos e bens co-
muns. Isso ocorreu por meio de consultoria virtual, plantão 
telefônico, boletins informativos, vídeo-aulas, seleção das 
perguntas mais frequentes e divulgação de suas respostas 
no site da entidade. 

Buscou-se, assim, contribuir para o fortalecimento ins-
titucional das organizações da sociedade civil, por meio de 
apoio na resolução de questões jurídicas e legais presentes 
em seu dia a dia. Para além de questões práticas e imedia-
tas, a orientação jurídica possui também um papel político 
muito importante, criando condições para que as organi-
zações consigam ter maior participação em conselhos, as-
sembleias e outros espaços que muitas vezes apresentam 
restrições jurídicas. 

Considerando que essa é uma das maiores difi culdades 
das organizações, principalmente para entidades de menor 
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porte, a Abong criou esse sistema de consultoria e orien-
tação jurídica virtual, de forma a não só atender demandas 
legais específi cas, mas também identifi car as mais comuns. 
O mapeamento das principais questões foi importante 
para orientar a elaboração de materiais, ajudando a avan-
çar na produção de conhecimento sobre esse tema, reu-
nindo informações que de fato atendam às necessidades e 
expectativas das organizações. 

Dessa forma, a consultoria jurídica virtual e telefônica e 
a produção de conteúdos escritos e audiovisuais permitiram 
um trabalho mais aprofundado da Abong com esses temas, 
para contribuir na melhoria do ambiente jurídico e normativo 
das organizações da sociedade civil, ao abordar a liberdade 
de associação como um direito humano. As entidades agora 
podem recorrer a esses materiais, para superar determina-
das barreiras ao seu desenvolvimento institucional. 

Tanto os boletins quanto as perguntas frequentes e as 
vídeo-aulas estão disponíveis na internet para livre con-
sulta (http://www.abong.org.br/ongs.php). Essas iniciativas 
têm como foco as entidades sociais, mas também podem 
ser importantes para advogados/as, considerando a ne-
cessidade de melhor preparo desses/as profi ssionais para 
atender esse público específi co.

Mesmo identifi cando uma grande carência das organi-
zações nessa área, a demanda acabou sendo menor do que 
a esperada nos atendimentos on-line. De forma geral, ob-
servou-se uma certa urgência nas questões apresentadas 
pelas organizações. Por não haver uma cultura de busca 
constante de informações legais e jurídicas, nem terem o 
hábito de expressar as demandas de forma escrita, depois 
aguardar uma análise e ter o retorno, elas tendem a pro-
curar atendimentos como esses sempre com o intuito de 
ter uma resposta imediata. Por isso, para ampliar a coleta 
de questionamentos, foi oferecido o atendimento telefô-
nico para os/as participantes do projeto, uma espécie de 
plantão de dúvidas, buscando contemplar quem estava com 
limitações de tempo ou difi culdades de escrita. No entanto, 
essa medida também não trouxe os resultados esperados.

Nova lei

Outro fator que pode ter contribuído para a baixa ade-
são das entidades à orientação jurídica foi a aprovação da 

Lei 13.019/2014, a nova lei geral das parcerias entre orga-
nizações da sociedade civil e a administração pública, que 
traz profundas modifi cações na formalização dessas rela-
ções. A lei teve o início de vigência novamente adiado (para 
janeiro de 2016), fazendo com que a atenção de boa parte 
das organizações esteja voltada às mudanças e às incer-
tezas do cenário futuro das parcerias. Isso pode ter resul-
tado num represamento das demandas jurídicas, até que o 
cenário se estabilize. Ou seja, um momento de transição, em 
que a lei foi aprovada, mas ainda não aplicada, não favorece 
o surgimento de muitas dúvidas. 

Apesar da pequena quantidade de perguntas recebidas, 
ressalta-se a qualidade das demandadas apresentadas, 
o que reforça a necessidade desse trabalho de diálogo e 
orientação para o desenvolvimento institucional dessas 
organizações. Além disso, foi elaborado todo um material 
para que essas organizações possam ir se preparando en-
quanto a nova lei não entra em vigor.

Boletins informativos

Os boletins informativos procuraram enriquecer as in-
formações pertinentes ao universo jurídico de interesse 
dessas entidades, a fi m de possibilitar a tomada de decisão 
mais consciente e melhor informada pelas organizações e 
seus/suas dirigentes. As questões auxiliaram na refl exão 
de temas recorrentes nesse campo de atuação e contribu-
íram para a formação de uma sociedade civil mais atenta a 
seus direitos. Foram produzidos cinco boletins, de outubro 
de 2014 a novembro de 2015, enviados ao mailing da Abong e 
disponibilizados no site (www.abong.org.br/ongs.php). 

Neles, foram abordados vários temas relacionados à 
nova lei, questões de grande interesse dessas entidades, 
muitas vezes complexas e controvertidas. As novas regras 
das parcerias entre o Estado e as organizações da socie-
dade civil, as providências que podem ser tomadas para se 
adaptar com antecedência às exigências da nova legisla-
ção, os requisitos para celebração dos novos instrumentos 
de parceria (Termo de Fomento e Termo de Colaboração), 
os documentos necessários, os procedimentos de fi scali-
zação, os regulamentos de compras e contratações. Assim, 
pretende-se que, quando a lei entrar em vigor, as organi-
zações estejam com seus estatutos adaptados e a docu-
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mentação adequada para participar dos editais voltados à 
execução de parcerias com o poder público.

Além disso, foi feita uma análise cuidadosa do artigo 37 
da nova lei, que estabelece a obrigatoriedade de que ao me-
nos um/a dirigente da OSC seja indicado/a no instrumento 
da parceria como responsável solidário pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas. Em ter-
mos práticos, essa obrigação pode signifi car que apenas 
serão consideradas aptas a formalizar parcerias com o 
poder público as OSCs cujos/as dirigentes disponham-se a 
oferecer seu patrimônio pessoal como garantia da execu-
ção das atividades referentes à parceria celebrada, inde-
pendentemente da apuração de eventual culpa ou dolo. Isso 
signifi ca que, caso uma meta prevista no plano de trabalho 
não seja alcançada por qualquer razão ou circunstância, o 
patrimônio pessoal de um/a dos/as dirigentes da OSC par-
ceira pode, ao menos em tese, ser chamado a responder 
por esse descumprimento. 

Apesar do reconhecimento da autonomia das OSCs, da 
liberdade de associação e da importância de uma socieda-
de civil livre entre os princípios e diretrizes da nova legisla-
ção, é inegável que a Lei 13.019/2014 refl ete uma exagera-
da preocupação com o controle do uso do recurso público 
pelas organizações e a possibilidade de punir as pessoas 
responsáveis. O ineditismo do dispositivo e a imposição de 
uma obrigação que alcança de forma imediata o patrimônio 
privado e pessoal do/a dirigente como requisito para uma 
parceria causa surpresa e dúvidas com relação à sua cons-
titucionalidade, entre acadêmicos/as, advogados/as, ges-
tores/as de OSCs e de entes públicos, razão pela qual um 
dos boletins se dedicou integralmente ao tema. 

Outro boletim retrata boas práticas para estimular a 
participação social no processo de regulamentação da 
nova lei e identifi ca pontos essenciais que devem ser leva-
dos em conta, com o objetivo de contribuir para o envolvi-
mento direto das organizações da sociedade civil nesses 
processos Brasil adentro. 

Considerando o caráter nacional da Lei 13.019/2014, 
seu processo de regulamentação ganha especial desta-
que, já que estados, municípios e o Distrito Federal fi cam 
responsáveis pela criação dos instrumentos que regu-
lamentarão a aplicação da nova legislação de fomento e 
colaboração em seu âmbito de atuação. As organizações 

da sociedade civil têm, portanto, um importante papel a 
exercer no sentido de contribuir para que as regulamen-
tações aprovadas refl itam os debates ocorridos ao longo 
do processo de elaboração e aprovação da nova lei, bem 
como outras propostas da Plataforma por um Novo Mar-
co Regulatório para as OSCs. 

Para além de aspectos relacionados à nova lei, foram 
abordados nos boletins temas como a contratação e a re-
muneração de dirigentes dessas entidades, dúvidas sobre 
impostos e sobre a participação de servidores públicos e 
de agentes políticos nessas organizações.  

(Saiba mais sobre esses temas no Guia rápido de orien-
tação jurídica para Organizações da Sociedade Civil”, que 
faz parte desta publicação)

Biblioteca Digital

Como parte do projeto, também foi criada a Biblioteca 
Digital Brasileira de Organizações da Sociedade Civil (www.
bibliotecadigital.abong.org.br), um espaço virtual de arma-
zenamento, preservação, divulgação, acesso e comparti-
lhamento da produção de conhecimento das entidades que 
fazem parte da rede. Em março de 2015, foi lançada a pla-
taforma, quando ainda estava em processo de catalogação. 
Todo o acervo da Abong e as publicações disponíveis nos si-
tes das associadas já foram inseridos. Depois disso, come-
çou a fase de digitalização de livros e documentos enviados 
pelas organizações, que continua em andamento. 

A plataforma virtual segue os princípios de transparência 
e livre acesso às informações, dentro do Movimento Acesso 
Aberto (www.acessoaberto.org). Construída de acordo com 
recomendações internacionais para disseminação de infor-
mação, visa aumentar a visibilidade e o acesso da pesquisa 
e a interoperabilidade de toda a produção das associadas 
Abong. A biblioteca faz parte da maior comunidade de usu-
ários e desenvolvedores do mundo, junto com diversas uni-
versidades, centros de pesquisa e outras organizações.

(Saiba mais sobre a Biblioteca Digital das 
Organizações da Sociedade Civil na seção 
“Metodologias inovadoras” desta publicação) 

versidades, centros de pesquisa e outras organizações.
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Inovações metodológicas
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Educação a distância (EAD)

Como já foi dito, o projeto “Compartilhar Conhecimento” 
ofereceu ao todo seis formações EaD, de outubro de 2014 
a novembro de 2015, tratando de questões relacionadas à 
gestão e ao desenvolvimento institucional das organiza-
ções da sociedade civil. Foram três cursos independentes, 
cada um deles com duas turmas nessa modalidade: Mobili-
zação de Recursos; Comunicação Estratégica e Incidência 
Política; e Gestão Democrática e Transparência. Alguns as-
suntos foram trabalhados transversalmente em todas as 
formações, como o contexto social e político das organiza-
ções da sociedade civil, o desenvolvimento socioambiental 
e a participação social. A carga horária dos cursos foi de 60 
horas e a duração total de nove semanas.

Houve uma grande demanda por parte de profi ssionais 
que integram a equipe de trabalho de diferentes organiza-
ções de defesa de direitos em diversos cantos do país. A 
procura foi muito superior ao número de vagas oferecidas: 
totalizaram-se 898 inscrições, das quais foram seleciona-
dos/as 573 participantes para as três turmas. Roraima foi 
o único estado brasileiro não representado nas formações 

EaD. Os/as alunos/as que acessaram o ambiente Moodle ao 
menos uma vez pertenciam a 323 organizações da socieda-
de civil, sendo apenas 28% delas associadas à Abong.

Trata-se da primeira experiência da Abong com a educa-
ção a distância, uma modalidade ainda pouco explorada no 
campo da defesa de direitos no Brasil, que permite ampliar 
o alcance dos processos educativos. Com essa iniciativa 
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inovadora, buscou-se avançar na direção de estabelecer 
pontes entre as tecnologias da informação e as pessoas 
do campo social, com suas potencialidades e limitações 
tecnológicas; entre o mundo virtual e a educação popular; 
entre a presença física e a presença virtual.

A educação e os dispositivos virtuais como 
estratégias de formação no campo popular

De forma geral, o que motivou a Abong a propor e exe-
cutar esse projeto foi o interesse em desenvolver pro-
cessos de formação para a articulação e o fortalecimen-
to político e institucional das organizações da sociedade 
civil, com vistas à ampliação e qualifi cação de suas ações 
e do diálogo com a sociedade. Para tanto, ao longo des-
ses dois anos de trabalho, foram construídos e ofereci-
dos cursos a essas entidades para contribuir com o apri-
moramento de seus processos de planejamento, gestão, 
transparência, captação de recursos, comunicação, arti-
culação e incidência sócio-política. Os cursos foram vol-
tados às pessoas que atuam nas organizações do campo 
da defesa de direitos prioritariamente e que compõem 
suas equipes de trabalho.

Na realidade em que essas organizações estão inseri-
das, a luta por direitos é ao mesmo tempo sua missão e sua 
rotina, de maneira que todo o trabalho realizado para man-
ter a vida da organização é também um trabalho essencial 

para o alcance de sua missão. E, nesse sentido, a aprendiza-
gem que circula nessas organizações e que é vital para sua 
sobrevivência nunca é somente técnica ou somente políti-
ca. Ela necessariamente deve abarcar esses dois aspectos, 
presentes incondicionalmente na ação que desenvolvem. 

Assim, compreende-se que os cursos voltados a esse 
público devem abordar conteúdos que vão além da técni-
ca, mas não podem prescindir dela. Ou seja, não se trata de 
repassar ou treinar pessoas para usar ferramentas pré-
-existentes que iriam magicamente suprir suas necessida-
des de gestão. Porém, tampouco se trata de perder-se no 
universo da subjetividade, em que o conteúdo teórico-polí-
tico se apresentaria como bastante. 

A Abong se colocou diante do desafi o de trabalhar a 
política integrada com a técnica, a teoria com a prática, e 
construir conteúdos signifi cativos para e com o coletivo 
que se forma em cada turma. É necessário que esse de-
safi o seja encarado em conjunto, não existem conteúdos 
prontos e acabados replicados de turma em turma, mas 
trabalhamos com a construção de conteúdos dotados de 
dispositivos que, ao serem apresentados às diferentes 
turmas, funcionaram como pontos de partida nos proces-
sos de aprendizagem.

Assim, partiu-se do entendimento de que “temos que 
tecer nossa própria rede de apoio e depender de nossa 
capacidade de leitura e interpretação das condições em 
que o nosso trabalho vai se desenvolver. Os espaços de in-
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tervenção se confundem: estamos ao mesmo tempo, num 
campo de aprendizagem e de luta” (Aída Bezerra, 2006)1. A 
Abong colocou para si o desafi o de construir sua leitura do 
campo de aprendizagem e de luta a partir dos princípios da 
educação popular, no qual o projeto se insere e interfere: 
identifi car as estratégias que podem ser utilizadas para 
reconhecer as outras pessoas – quais as suas demandas 
de formação, quais os conhecimentos que carregam, quais 
as suas leituras de mundo, que coletivos representam e o 
que isso traz – para trabalhar juntos/as. 

Outro importante desafi o pedagógico encarado no de-
senvolvimento desses cursos foi o de dialogar com o avan-
ço das novas Tecnologias da Informação (TICs) e lidar com 
as questões que colocadas desde o início do projeto: como 
se relacionar com a complexidade que as relações sociais 
mediadas pelas Novas Tecnologias coloca? O que é impor-
tante considerar para trabalhar a educação a distância 
(EaD) com os/as nossos/as parceiros/as do campo social? 
Como a proposta da educação popular – que tem identifi ca-
ção com um contexto de presença, de construção conjunta, 
de diálogo, de escuta das outras pessoas – pode ser rein-
ventada no espaço virtual? 

Todo o trabalho de desenvolvimento dos cursos desse 
projeto dialogou diretamente com esses questionamentos. 
Reconheceu-se a potencialidade da educação a distância, 
que se apresenta como uma modalidade pedagógica que 
aumenta sua abrangência a cada ano, consolidando-se 
como tendência, tanto na educação formal como também 
em cursos livres e demais práticas não formais. 

Ela possibilita a construção de aprendizagem no ambien-
te virtual, o que signifi ca diversos ganhos. Um deles é ampliar 
o público das formações e alcançar mais pessoas do que na 
modalidade presencial. Outro consiste em incluir o letramen-
to digital como conteúdo de formação e desafi o/oportuni-
dade extra aos participantes, que além de ter acesso a con-
teúdos temáticos irão também exercitar seus domínios de 
informática, relacionar-se com conteúdos e colegas através 

das ferramentas oferecidas pelo Moodle. Porém, cada es-
tratégia pensada e ação desenvolvida foram no sentido de 
qualifi car essa “educação a distância” a partir dos princípios 
e valores que estão presentes no campo social.

 A Abong apostou, assim, na diversidade, na experiência 
e articulação dos/as participantes dos cursos e na equipe 
de formação e dos/as tutores/as dos cursos EaD; na ca-
pacidade de mobilização social das organizações mobiliza-
doras e demais parceiros/as da Abong; no conhecimento 
aprofundado dos temas e do campo social pelos/as forma-
dores/as; na descodifi cação e difusão das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs); na “ocupação” do espaço 
virtual através da construção de comunidades virtuais de 
aprendizagem. Sob o ponto de vista pedagógico, foram uti-
lizadas três estratégias: cursos presenciais, cursos EaD e 
palestras virtuais. 

A Abong investiu na construção de uma ferramenta clara 
e fácil de ser usada. Isso faz parte do esforço de descodifi -
car as novas tecnologias para fazer uso dos benefícios que 
elas podem trazer, colocando-as como mediadoras e a favor 
do projeto, como uma ferramenta de facilitação da intera-
ção entre pessoas e não de interação entre pessoas e má-
quinas. Tudo isso com a consciência de que a tecnologia não 
está disponível de forma homogênea por todas as regiões, 
uma diferença que tem desdobramentos políticos inclusive. 

(1) “Educação Popular e Economia dos Setores Populares: preocupações e 
indagações”, artigo elaborado por Aída Bezerra para o Seminário: “Economia dos 
Setores Populares: sustentabilidade e estratégias de formação” ,  promovido pela 
UCSal/CAPINA,  de 5 a 6 de dezembro/2006, em Salvador/BA.
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Mas, afi nal, de qual EaD estamos falando?  

A educação a distância é uma modalidade educacional 
que, assim como a presencial, pode ser trabalhada a partir 
de diferentes concepções pedagógicas. A Abong se propôs 
a trabalhar práticas de formação no ambiente virtual car-
regando as concepções pedagógicas que sempre orienta-
ram sua atuação no campo social, alinhada aos princípios 
da educação popular, como já abordado acima. Fazer essa 
transposição da experiência na modalidade presencial para 
a modalidade a distância de forma alinhada aos princípios 
da Abong foi a meta principal que orientou todas as ações 
ao longo desse projeto. 

O formato de EaD mais conhecido, que cresce bastante 
a cada ano e se populariza entre o público em geral, através 
da oferta de cursos muitas vezes gratuitos, em grandes pla-
taformas de educação que agregam os mais diferentes as-
suntos em suas ofertas, tem como objetivo a educação mas-
siva. Ou seja, a partir de um conteúdo pronto, ofertar esse 
curso ao maior número possível de pessoas, sendo cada alu-
no/a responsável por sua própria formação. Nesse formato, 
não há a intenção de promover a interação entre as pessoas 
como uma característica do curso, mas sim a relação entre o 
conteúdo produzido e a pessoa que o acessa individualmente. 
Tampouco há necessariamente a presença de um/a tutor/a 
para acompanhar a trajetória dos/as alunos/as (em alguns 
casos pode haver desde que o/a aluno/a pague por isso). 

No projeto “Compartilhar Conhecimento”, por outro 

lado, trabalhou-se com a EaD mantendo o foco nas pesso-
as (educandos/as), visando a formação de comunidades de 
aprendizagem, fazendo um diálogo entre rede e programas 
de aprendizagem. Considerando que rede é o espaço-tempo 
dos fl uxos que interliga coletivos humanos. A lógica da rede 
aparece como um fl uxo permanente de ouvir/ler, observar, 
fazer, repetir e compartilhar sem plano ou estrutura linear. 
E que aprendizagem é o processo de conectar nós e fontes 
de informação. As pessoas têm buscado informações a todo 
tempo, utilizando os meios e dentro do contexto da rede na 
qual estão inseridas, mas precisam também da troca.

E para alcançar na prática essa educação a distância que 
a Abong se propôs a construir, foi utilizada uma série de re-
cursos na estruturação da plataforma Moodle e no desen-
volvimento dos cursos. Abaixo estão elencados os principais 
desafi os vislumbrados e as ações para enfrentá-los:

Acesso 

Do ponto de vista do acesso à plataforma Moodle, o de-
safi o começou em criar maneiras para garantir que o maior 
número possível de alunos/as selecionados/as e cadastra-
dos/as fi zesse o primeiro acesso. Na educação a distância, 
o/a aluno/a só começa a “existir” na turma e ser considera-
do/a como ativo/a quando faz o primeiro acesso. Isso pode 
parecer simples já que se trata de pessoas que manifesta-
ram e confi rmaram interesse em participar do curso, mas 
logo na primeira turma verifi cou-se uma quebra signifi ca-
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tiva entre o número de cadastrados/as e o número de alu-
nos/as que fi zeram o primeiro acesso. 

Para lidar com isso, A Abong buscou facilitar a co-
municação para o acesso ao Moodle, enviando as men-
sagens que contêm os dados de acesso (usuário cadas-
trado e senha) de forma personalizada e individual (para 
evitar que a mensagem fosse para o spam); também fo-
ram feitas ligações e houve uma insistência no contato. 
Considerando que, mesmo com tais ações, essa quebra 
acontece, foi ampliado também o número de alunos/as 
selecionados/as e cadastrados/as (de 70 na primeira 
turma para uma média de 100 nas demais), tanto para 
dar oportunidade a mais pessoas como para aproximar 
o número de alunos/as certificados/as da quantidade de 
vagas abertas por turma (60).

Interação 

A estratégia de interação é tão importante quanto o 
conteúdo. Para construir mudanças, é preciso valorizar o 
conhecimento e a experiência que as pessoas têm, as re-
lações sociais entre elas, e o novo conteúdo apresentado. 
Proporcionar isso no ambiente virtual foi a meta da Abong. 
E, nessa visão, o papel da ferramenta virtual é de mediação, 
pois a relação deve acontecer entre pessoas, e não entre 
o/a educando/a e o software. Criar condições para que o 
vínculo e a troca entre as pessoas aconteçam é essencial 
para que o/a aluno/a se mantenha no curso até o fi nal, o que 
é um grande desafi o dos cursos EaD como um todo.

Assim, do ponto de vista da interação, o desafi o foi 
criar condições para o/a aluno/a compreender o ambiente 
Moodle, identifi car as ferramentas e vir a se sentir parte 
da comunidade de aprendizagem. Para isso, foi escolhido 
um modelo de layout de página Moodle de fácil navegação; 
foram disponibilizados tutoriais de navegação e orienta-
ções para uso das ferramentas de atividades; e buscou-
-se envolver os/as participantes com os diferentes ca-
nais e estratégias de comunicação disponíveis. Entre eles, 
os fóruns de discussão (atividade coletiva), tarefas (envio 
de atividades individuais, com a possibilidade de receber 
feedback individualizado da equipe de tutoras), canal de 
mensagens do Moodle (com tutoras e equipe) – ferramen-

ta de comunicação que permite aos/às participantes  en-
viar mensagens pelo ambiente e ao destinatário receber 
a comunicação pelo ambiente) e webconferências com a 
equipe do curso. 

 As webconferências, que proporcionam momentos 
de interação síncrona (que acontece “ao vivo”), são es-
tratégicas e trazem uma qualidade muito grande de en-
volvimento e participação do/a aluno/a. Apesar de terem 
sido avaliadas como importantes e positivas, ocorreram 
problemas técnicos com as ferramentas (softwares li-
vres) adotadas, o que gerou difi culdades de acesso por 
parte dos/as participantes e também dos/as formado-
res/as. Isso se deve principalmente ao fato de que os 
dois softwares livres adotados exigiam com frequência 
conhecimentos técnicos mais específi cos por parte do/a 
participante, como instalação ou atualização de versão 
de outros programas na máquina utilizada pelo/a partici-
pante. Esse é um ponto que deve ser aprimorado em fu-
turas experiências. 

Ficou reforçada a importância de atentar para a dife-
rença entre as regiões de acesso à internet e de problema-
tizar, nos cursos, as questões técnicas e políticas de aces-
so, utilização e afi nidade com internet e ferramenta EaD. 
A rede e a internet não são neutras. Entender como elas 
funcionam e a quem servem é conteúdo político relaciona-
do a essa temática da EaD também. 

Avalia-se que, numa próxima experiência de educação a 
distância, o curso poderia ter uma página em alguma rede 
social, para dar conta da comunicação mais fácil, ágil e aglu-
tinadora das organizações, permitindo que os/as alunos/as 
também se conectem entre si, usem o espaço para postar 
lembretes do curso e utilizem a página para dar visibilidade 
às suas entidades. 

A Abong também considera necessário incorporar a 
“alfabetização digital” no projeto, isto é, inserir na progra-
mação um tempo para a apropriação das ferramentas do 
Moodle por parte do/a aluno/a, promover debates sobre o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sobre a modalida-
de EaD. Ou seja, permitir que o/a aluno/a participe de uma 
ambientação ao curso antes de seu início. Esse módulo de 
ambientação poderia inclusive vir a ser comum a todos os 
diferentes cursos e acontecer ao mesmo tempo. 

tiva entre o número de cadastrados/as e o número de alu-
nos/as que fi zeram o primeiro acesso. 

Para lidar com isso, A Abong buscou facilitar a co-
municação para o acesso ao Moodle, enviando as men-
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“Desde o primeiro contato com o curso (material, 
tutoria, fórum) tudo foi muito envolvente e es-
clarecedor. E principalmente motivador. Enfren-
to diariamente problemas por falta de recursos, 
cada vez que penso no material que tenho nas 
mãos para ir adiante, a motivação e a esperança 
se renovam. E acho que posso mais de agora em 
diante.” Avaliação de participante do curso online de 
Mobilização de Recursos.

Pedagógico 

Do ponto de vista pedagógico, o principal desafi o foi 
trabalhar com o foco no/a aluno/a, dotando o curso das ca-
racterísticas necessárias para proporcionar aprendizado 
aos/às participantes, e promover a troca entre eles/as. 

Para isso, o papel das tutoras-educadoras foi central. 
Tiveram a função de acompanhar o/a aluno/a e construir 
junto, cutucar, dar atenção, perceber as particularidades de 
cada um/a, fazer-se presente na interação via computador. 
Priorizou-se a formação de uma equipe de tutoras com co-
nhecimento e experiência no tema dos cursos, para que pu-
dessem dar suporte direto e personalizado aos/às alunos/
as ao longo das unidades de aprendizagem, sempre com base 

no material de estudo desenvolvido pelo/a formador/a es-
pecialista. Em relação ao conhecimento técnico do Moodle, 
nossa consultora em EaD deu formação para todas as tuto-
ras para que aprendessem a utilizar as ferramentas. 

O compromisso das tutoras era de acessar a platafor-
ma todos os dias, dar retorno às dúvidas dos/as alunos/as 
em até 24 horas, animar os fóruns de discussão, analisar e 
dar retorno sobre as atividades entregues, e interagir com 
o/a formador/a especialista de cada curso e com a consul-
tora em EaD, responsável pela plataforma Moodle.

A compreensão do perfi l dos/as participantes também é 
algo central. Tivemos muita heterogeneidade: do ponto de 
vista do conhecimento prévio do tema; de características 
das organizações que representavam; do letramento digi-
tal. E ainda do ponto de vista dos perfi s de comunicação 
de cada pessoa: umas postam, debatem, se colocam, têm 
maior presença virtual, enquanto outras não aparecem, 
não se expõem, mas podem estar interagindo com o conte-
údo. A equipe do projeto se empenhou para lidar com essas 
diferenças, de maneira a fazer com que fossem potenciali-
dades da turma e não motivos de não fl uidez do grupo. 

O desenvolvimento dos materiais de estudo foi uma 
etapa muito importante dos cursos EaD. Do ponto de vista 
pedagógico, diversas preocupações estiveram presentes: 
encontrar a linguagem adequada; conter diferentes ní-
veis de aprofundamento dos assuntos abordados, de for-
ma prática; incluir pausas para refl exões, com propostas 
de problematizações e diálogos com os pares; incentivar a 
consulta a links externos (vídeos, textos, “saiba mais”); for-
necer exemplos (para nutrir de outras referências aqueles 
que já estavam mais avançados no tema e para os quais 
o material base poderia ser menos interessante). Também 
procurou-se contemplar nos materiais a representação 
das diversidades regionais dos/as participantes, bem como 
as diferentes bandeiras das organizações. 

Por conta da demanda de tempo que o processo de pro-
dução dos materiais representa, aconteceu de os cursos 
serem iniciados enquanto as unidades fi nais ainda estavam 
sendo produzidas. Avaliou-se que, por sua complexidade e 
papel central no curso, em futuros projetos essa fase deve 
ser muito bem dimensionada em relação ao tempo que de-
manda e deve ser garantido o tempo de produção e fi nali-
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zação dos conteúdos antes de iniciada a turma EaD.
A ampla oferta de ferramentas de comunicação no am-

biente para questionamentos e dúvidas, com a tutora, com 
o suporte técnico, e com os/as próprios/as colegas, atra-
vés de fóruns de discussão das atividades, também foram 
pensados para facilitar o processo de aprendizagem das 
pessoas no ambiente virtual.

Fica como desafi o para futuras experiência nesse cam-
po pensar a questão da fl exibilidade nos cursos EaD. A pla-
taforma de aprendizagem via Moodle dispôs de itinerários 
pedagógicos e formativos já traçados (guiados pelos/as 
formadores/as). A Abong considera importante avaliar ou-
tros formatos também, mais livres, com maior espaço para 
os/as participantes criarem seus próprios itinerários. Além 
disso, são necessárias mais adequações entre a quantida-
de de atividades e o tempo para realizá-las, considerando 
as especifi cidades das atividades práticas, de interação e a 
densidade do material de estudo autoral. 

É preciso também avaliar a possibilidade de fazer con-
sultas com os/as participantes logo no início da ambienta-
ção no Moodle, com perguntas que poderiam nos ajudar a 
prever os fatores de risco para a evasão do/a aluno/a. Se-
ria um mapeamento prévio importante para saber de ante-
mão quais alunos têm maior potencial de evasão. Para cada 
atividade do curso, poderia ser disponibilizada uma enquete 
com perguntas fechadas, do tipo “esta atividade foi rele-
vante para você?” ou “este conteúdo foi esclarecedor para 
você?”. Com isso, além de ter avaliações contínuas sobre o 
que o aluno está achando do curso, seria possível agir ime-
diatamente, diminuindo a evasão.

Aproveitamento do curso

“Pelas minhas limitações de Internet local defi citá-
ria, sem banda larga, com sinal intermitente, mora-
dora de área rural, pela minha participação dentro 
do tempo requerido, apesar das difi culdades apon-
tadas acima, pelo meu aprendizado, pelas refl e-
xões críticas que desenvolvi como gestora cultural, 
junto à minha equipe, a minha autoavaliação é pela 
nota máxima.” Avaliação de participante do curso online 
de Comunicação Estratégica e Incidência Política.

Orientar e motivar os/as alunos/as a participar de ao 
menos 75% das atividades foi uma meta do projeto. Na EaD, 
a presença do/a aluno/a é mensurada quando este reali-
za alguma ação, seja uma atividade, ou uma postagem no 
fórum. Como não é possível ver os/as alunos/as, é a ação 
dele/a que indica que está presente virtualmente, que está 
participando. E também é por meio da postura ativa de 
cada um/a que a interação entre o grupo se torna possível. 
Portanto, buscou-se fomentar a participação ativa do/a 
aluno/a, não apenas a sua apreensão de conteúdos, mas 
também a postagem e interação.

Foi estabelecido como critério de avaliação que os/os 
alunos/as participassem de, no mínimo, 75% das ativida-
des para que recebessem o certifi cado. As postagens em 
fóruns e demais ações de interação também foram valori-
zadas e valeram frequência, pois entendemos que o perfi l 
dos/as participantes dos cursos era de pessoas com mais 
facilidade de se colocar em debates e discussões do que de 
elaborar atividades de registro e sistematização de infor-
mações. Foram mantidos os dois tipos de atividade e am-
bos valendo frequência.

Ao final, avaliou-se que o critério de 75% de frequên-
cia nas atividades talvez seja uma porcentagem elevada 
demais para um curso de EaD. Existem referências de 
cursos livres desenvolvidos por organizações da socie-
dade civil que trabalham com percentuais mais baixos, 
em torno de 60%.

Evasão nos cursos EaD

“Infelizmente não me dediquei o sufi ciente ao cur-
so devido minhas viagens constantes à serviço, 
mas todo o material lido será muito bem aplicado 
no meu dia a dia técnico, na gestão do trabalho e 
para crescimento da minha organização.” Avaliação 
de participante do curso online de Gestão Democrática 
e Transparência.

 Dentre os desafi os e novidades trazidos pelo trabalho 
com a modalidade de educação a distância, é possível dizer 
que o mais complexo foi lidar com a evasão dos/as alunos/
as. Foi colocada como meta a formação de 60 alunos/as por 

Orientar e motivar os/as alunos/as a participar de ao 
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turma dos cursos EaD. Para isso, foram selecionados/as na 
primeira turma 25% a mais de participantes, já contando 
com possíveis desistências. 

Nos cursos presenciais também houve desistências, 
mas a proporção e os motivos são muito diferentes. Toda 
a relação com os/as alunos/as dos cursos presenciais é 
diferente, por comporem uma turma menor (25 pesso-
as), por estarem juntos presencialmente, e porque a par-
ticipação é concentrada naqueles dias em que o curso é 
desenvolvido. Já nos cursos EaD, do momento em que o/a 
aluno/a é selecionado/a para participar, até a efetiva con-
clusão do curso com aproveitamento de 75%, existe um 
percurso longo e cheio de surpresas. As quebras de parti-
cipação ocorrem nos diversos momentos desse percurso 
e por motivos bastante variados. 

“Não consegui realizar o curso por motivações 
alheias à minha vontade – ações e projetos de 
trabalho intensifi cadas justamente no período do 
curso.” Avaliação de participante do curso online de 
Comunicação Estratégica e Incidência Política.

Cada curso EaD e cada turma apresentou caracterís-
ticas próprias em relação à participação dos alunos/as. 
Sempre procurou-se tratar cada curso como um curso 
diferente, mesmo sendo EaD, A Abong considera que não 
cabe um tratamento uniforme. De maneira geral, é possí-
vel dizer que a primeira grande quebra de participação é 
no primeiro acesso, algumas pessoas não chegam nem a 
entrar no Moodle. E, ao longo do curso, ocorrem as que-
bras nas entregas de atividades e na participação nos 
fóruns e debates, que aconteceram em todas as turmas. 
Dos 573 participantes selecionados/as para os seis cur-
sos EaD, 519 se cadastraram na plataforma Moodle e 348 
a acessaram pelo menos uma vez. Apenas 261 fi zeram pelo 
menos uma atividade. 

A partir do desenvolvimento da primeira turma dos 
cursos, essa questão da evasão despertou a atenção da 
equipe, para buscar entendê-la melhor e agir de forma a 
minimizá-la. Esse desafi o já havia sido considerado desde a 
estruturação da plataforma Moodle, em que tudo foi pen-
sado no sentido de construir ambientes de aprendizagem 

Inscrições nas 6 turmas 898

Pessoas selecionadas nas 6 turmas 573

Cadastradas no Moodle 519

Acessaram ao menos 1 vez
348 alunos/as

 Associadas
 Não associadas

Realizaram ao menos 1 Atividade
261 alunos/as

 Associadas
 Não associadas

268

80

62

199
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propícios e interessantes aos/às alunos/as e também na 
orientação dada aos/às formadores/as para a elaboração 
dos materiais dos cursos. O cuidado com a evasão foi, por-
tanto, uma preocupação desde o início do projeto, mas a 
real compreensão dela como desafi o pela equipe de forma-
ção aconteceu principalmente após a realização da primei-
ra turma, quando pôde vivenciar efetivamente o desenvol-
vimento de um curso EaD.

A partir disso, com o objetivo de ampliar a permanência 
dos alunos/as nos cursos, somaram-se esforços para mini-
mizar as principais causas da evasão, que não é caracterís-
tica exclusiva dos cursos desse projeto, mas ao contrário, 
é considerada como o principal obstáculo dos cursos EaD 
livres em geral. Dentre as principais causas da evasão na 
EaD, tanto a Associação Brasileira de Educação a Distân-
cia (Abed) como pesquisas acadêmicas apontam que está 
a falta de tempo, falta de condições de estudo em casa, a 
falta de condições de estudo no local de trabalho, a falta de 
organização pessoal, problemas com a tecnologia e a falta 
de atendimento do curso às expectativas pessoais.

Assim, entendeu-se que o desafi o vivenciado nesses 
cursos faz parte de um contexto maior, pois sendo a educa-

ção a distância um fenômeno novo para a sociedade brasilei-
ra, todos (alunos/as, educadores/as, instituições de ensino) 
estão se adaptando e se aprimorando para trabalhar cada 
vez melhor com essa modalidade tão promissora e potente.

De acordo com a consultora em EaD do projeto, Babette 
Mendoza, a evasão é o principal problema da modalidade de 
educação a distância e onde ela apresenta seus maiores ín-
dices é justamente no contexto dos cursos livres não cor-
porativos. Quem se inscreve em um curso livre a distância 
muitas vezes não tem as principais características de um 
aluno da EaD de sucesso, nem dimensão do quanto terá que 
resistir aos “chamados” de outras ações concorrentes às 
tarefas de estudo, principalmente se o ambiente selecio-
nado para acompanhar o curso for o próprio lar. 

Por isso, A Abong considerou que utilizar os mecanis-
mos de diálogo existentes na plataforma para contabilizar 
como frequência foi muito assertivo, já que constituem 
instrumentos de envolvimento dos alunos, uma forma de 

10%

16%

6%

68%

 Falta de tempo para estudar e participar do curso 
 Acúmulo de atividades no trabalho 
 Falta de adaptação à metodologia
 Outros

Causas de evasão



ABONG | Dezembro 2015 |  Compartilhar Conhecimento25

participação. Como estratégia para ajudar a Abong a com-
preender o problema da evasão e planejar as ações seguin-
tes, foi aplicada uma avaliação aos alunos que deixaram o 
curso.  Nos resultados obtidos, o alto número de desistên-
cias foi justifi cado em função da falta de tempo, principal-
mente para realizar as atividades. Era possível verifi car que 
as pessoas estavam acessando o espaço, participavam dos 
fóruns, mas não realizavam as atividades, o que demandou 
uma nova estratégia.  

 Para estimular os alunos e prevenir as desistências, bus-
cou-se desenvolver ferramentas que fossem o mais simples 
possível e ter diversos canais de comunicação, tanto entre 
eles/as, quando com as tutoras. Foram utilizadas diversas 
linguagens, como áudios, vídeos, textos, o que foi bem avalia-
do pelos/as participantes, formadores/as e tutoras.

A equipe também passou a se questionar sobre alguns 
pontos, como o critério de avaliação; a quantidade e com-
plexidade de atividades exigidas, considerando o tempo 
disponível dos/as participantes que são trabalhadores/as; 
a quantidade de texto para leitura; e a qualidade dos mate-
riais. Ao longo do projeto, foram feitos ajustes para que o 
curso fosse adequado ao público sem abrir mão de qualida-
de e rigor pedagógico. 

Biblioteca Digital Brasileira de 
Organizações da Sociedade Civil 

Outra metodologia inovadora do projeto “Comparti-
lhar Conhecimento: uma estratégia de fortalecimento das 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs)” foi a criação de 
uma biblioteca digital de apoio aos processos de desen-
volvimento institucional de suas associadas. Essa iniciativa 
surgiu da ideia de que é fundamental registrar a memória 
das organizações em defesa dos direitos e bens comuns e 
difundir o conhecimento que elas produzem, constituindo 
um legado de sua atuação, por meio da digitalização e dis-
ponibilização de seu acervo.

Muitas dessas entidades elaboram pesquisas e estu-
dos relacionados às suas áreas de atuação, como parte de 
suas ações de incidência política e ampliação do conheci-
mento sobre determinados temas no campo dos direitos. 
São trabalhos que resultam em importantes publicações, 

Saiba mais sobre a
Plataforma Moodle

A plataforma de EaD do projeto 
“Compartilhar Conhecimento” é o software 
Open Source Moodle que possibilita produzir 
e administrar atividades educacionais pela 
internet. Conhecido também como mais 
uma opção de LMS (Learning Management 
Systems, que signifi ca Sistemas de 
Gerenciamento de Aprendizagem) ou 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
foi desenvolvido com o intuito de facilitar 
e garantir o alto padrão da interação 
e interatividade entre formadores/as, 
tutores/as e alunos/as virtuais. Essa 
ferramenta de gestão de cursos a distância 
é também um software planejado para 
ajudar educadores/as a criar, com facilidade, 
cursos on-line de qualidade. 

Foi feito o design e a customização 
da plataforma Moodle para o projeto; o 
desenho e a construção dos ambientes 
de aprendizagem no Moodle (salas dos 
cursos, tutoriais, ambientes de integração, 
fóruns); o acompanhamento da produção de 
conteúdo para EaD feita pelos professores/
as; a inclusão e o acompanhamento dos 
alunos/as e tutores/as. O link para a 
Plataforma Moodle do projeto é http://
formacao.abong.org.br/

A plataforma também foi utilizada nas 
atividades virtuais feitas pelos/as alunos/as 
dos cursos presenciais, tanto anteriores à 
formação quanto posteriores. Entre elas, o 
cadastro dos/as participantes selecionados, 
em que eram convidados/as a preencher 
um formulário para que os/as formadores/
as pudessem conhecer antes seu perfi l; um 
exercício prático referente aos conteúdos 
desenvolvidos ao longo do curso presencial, 
discutidos posteriormente em uma conversa 
coletiva virtual, utilizando a ferramenta de 
webconferência. 
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que permitem desenvolver melhor suas atividades e incidir 
na mudança de políticas públicas. Por meio desses esfor-
ços, muitas informações já foram reunidas, conhecimentos 
produzidos, metodologias sistematizadas, tecnologias so-
ciais desenvolvidas. 

No entanto, há pouco conhecimento e reconhecimento 
dessa produção, tornando restrito seu acesso e uso. Isso 
difi culta trocas e diálogos em relação a esses temas, o que 
poderia resultar em avanços ainda maiores em seus res-
pectivos campos. Levando em conta a fi nalidade pública do 
trabalho que essas entidades realizam, são muito impor-
tantes iniciativas no sentido de reverter essa situação.

Foi a partir dessa constatação que nasceu a Bibliote-
ca Digital Brasileira de Organizações da Sociedade Civil 
(http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/), um reposi-
tório virtual para armazenar e preservar o que tem sido 
elaborado por essa rede de entidades; um espaço que dá 
visibilidade ao conhecimento produzido, no sentido de fa-
cilitar o acesso da sociedade a esses conteúdos e ampliar 

seu impacto. Tal plataforma pretende fortalecer institu-
cionalmente essas organizações e preservar sua memória, 
incentivando o compartilhamento, a difusão e a divulgação 
de suas produções, para apoiar a atuação em rede das or-
ganizações associadas à Abong. 

Construída de acordo com recomendações interna-
cionais para disseminação de informação, a biblioteca faz 
parte da maior comunidade de usuários e desenvolvedores 
do mundo, junto com diversas universidades, centros de 
pesquisa e outras organizações (saiba mais no quadro da 
página ao lado).

Acesso Aberto à informação e transparência

Caracteriza-se como uma biblioteca digital temática de 
acesso livre, por permitir que qualquer pessoa faça down-
load, imprima ou pesquise o texto integral dos documentos. 
Cobre os principais temas de atuação das organizações da 
sociedade civil do campo da defesa de direitos. A princípio, 
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a biblioteca digital tornou disponíveis os conteúdos que 
compõem o acervo da Abong e materiais que já estavam 
nos sites das organizações associadas. Depois, iniciou-se 
a etapa de digitalização de outros livros e documentos en-
viados por essas entidades, processo ainda em andamento. 

A plataforma está em consonância com os ideais de 
transparência e livre acesso às informações, inserindo-se 
na proposta de Acesso Aberto (Open Access) e democrati-
zação do conhecimento. O Movimento Acesso Aberto (www.
acessoaberto.org), iniciado no meio acadêmico, tem por ob-
jetivo romper com barreiras políticas, econômicas e técni-
cas impostas no acesso ao conhecimento produzido. As no-
vas tecnologias de informação e comunicação contribuem 
para que a lógica de produção e venda de conhecimento seja 
quebrada. Sendo as organizações da sociedade civil entida-
des com demandas e objetivos políticos que, muitas vezes, 
não possuem visibilidade na mídia tradicional, o movimento 
de democratização da informação por meio da tecnologia 
passa a ser um compromisso e uma bandeira delas também.

COLEÇÕES TEMÁTICAS

• Abong 

• Agricultura 

• Arte e Cultura 

• Assitência Social 

• Comércio 

• Comunicação 

• Crianças e Adolescentes 

• Discriminação Sexual 

• DST/Aids 

• Economia Solidária 

• Educação 

• Esporte 

• Fortalecimento de Outras ONGs

e Movimentos Populares 

• Justiça e Promoção de Direitos 

• Meio Ambiente 

• Orçamento Público 

• Organização Popular e Participação Popular 

• Questão Indígena 

• Questões Agrárias 

• Questões Urbanas 

• Relações De Consumo

• Relações De Gênero 

•Saúde 

• Segurança Alimentar 

• Segurança Pública

• Trabalho E Renda 

TOTAL DE ITENS NA BIBLIOTECA DIGITAL (ATÉ 11/2015)

• 1402 itens

• Livro/Relatórios/Cartilhas/Folhetos = 552

• Periódicos/Artigo = 850

NGs

• Justiça e Promoção de Direitos 
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Indicadores de uso da Biblioteca Digital

• Pesquisas realizadas = 20.225

• Visualizações de itens (conteúdos digitais) = 15.230

• Visualizações das coleções = 1.818

• Visualizações da comunidade = 195

Resultados e perspectivas

No fi nal de 2015, o acervo disponível já era de mais de 1,4 
mil itens catalogados – livros, relatórios de projetos ou ins-
titucionais, artigos e materiais didáticos – divididos em 28 
coleções temáticas, abrangendo os principais assuntos tra-
balhados por essas organizações, como meio ambiente, rela-
ções de gênero, participação popular, arte e cultura, justiça e 
promoção de direitos (veja o quadro com todas as coleções). 

A proposta inicial do projeto foi incluir na biblioteca o 
material de pelo menos vinte organizações, mas, no fi nal de 
2015, já havia chegado a todas as associadas Abong, com os 
livros, relatórios, e boletins em formato PDF disponíveis nos 
sites delas já inseridos na plataforma. Promoveu-se, dessa 
forma, um aprendizado refl exivo e prático sobre registro, 
sistematização e memória, para um conjunto muito maior de 
organizações do que previsto a princípio, buscando mudar a 
cultura de isolamento das informações produzidas por elas.

A partir disso, pretende-se ampliar, articular e intensifi -
car uma rede de coleta, armazenamento e compartilhamen-
to de conhecimento, para fortalecer ainda mais a atuação 
das organizações em defesa dos direitos e bens comuns. 
Para o futuro, a proposta é que a biblioteca armazene não 
apenas textos dessas organizações, mas também arquivos 
de vídeo e áudio, e que garanta plena acessibilidade. Outro 
desafi o é ativar a autopublicação, isto é, incentivar que as 
próprias associadas arquivem seus documentos na biblio-
teca digital, organizando e disponibilizando o conhecimento 
produzido por elas para o público em geral. Para isso, é ne-
cessário um trabalho de mapeamento e capacitação dessas 
pessoas que fi cariam responsáveis pelo autoarquivamento. 
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A plataforma digital foi construída de 
acordo com recomendações internacionais 
para disseminação de informação, visando 
aumentar a visibilidade e o acesso da 
pesquisa e a interoperabilidade de toda a 
produção das associadas Abong. O sistema 
faz a recuperação dos documentos pelo 
texto completo ou por meio de buscas 
simples e avançadas, e não há limite em 
relação ao tamanho e formato dos arquivos. 

Esse modelo de gestão para 
documentos eletrônicos proporciona maior 
visibilidade à produção de conhecimentos 
das organizações em defesa dos direitos 
e bens comuns, disponibilizando para a 
sociedade o resultado de suas atividades 
de atuação, pesquisa, criação e inovação. 
Foi implementada em conformidade 
com os padrões tecnológicos criados 
pela Open Archive Iniciative (OAI), e 
utiliza a plataforma DSpace, software 
livre desenvolvido pelo Sistema de 
Bibliotecas do Instituto de Tecnologia do 
Massachusetts e HP Labs, foi customizado 
para atender as especifi cidades do 
projeto pela Digital Libraries, assessoria 
especializada em consultoria para 
repositórios e bibliotecas digitais. 

A Plataforma Dspace é disponibilizada 
livremente às instituições do mundo 
inteiro, sob a forma de um produto de 
código aberto, que pode ser livremente 
customizado e expandido funcionalmente, 
nos termos da BSD Open source license. 
Assim, a biblioteca digital não fi ca isolada, 
pois faz parte da maior comunidade de 
usuários e desenvolvedores do mundo, 

junto com diversas universidades, centros 
de pesquisa e outras organizações, 
podendo gerenciar e preservar todos os 
tipos de conteúdos digitais. 

A Abong optou pela criação de um 
repositório que se caracteriza por ser 
institucionalmente defi nido, cumulativo, 
perpétuo, livre e interoperável. O 
repositório é um serviço de informação 
em ambiente digital dedicado à gestão da 
memória técnica da instituição, composta 
por conteúdos já publicados ou originais, 
apresentados em distintos formatos, 
suportes e tecnologias. Contempla 
reunião, armazenamento, organização, 
preservação, recuperação e, sobretudo, 
ampla disseminação da informação, e utiliza 
tecnologia aberta. Pode ser acessada por 
diversos provedores de serviços nacionais 
e internacionais. 

Os metadados utilizados para descrição 
dos documentos digitais seguem o padrão 
Dublin Core e o sistema CNRI Handle é usado 
para designar identifi cadores permanentes 
para cada documento disponível no 
repositório, visando à preservação a longo 
prazo de conteúdos digitais. Adota as 
licenças Creative Commons para proteger 
os direitos autorais e ao mesmo tempo 
garantir a democratização do acesso ao 
conhecimento. Permite o autoarquivamento 
de conteúdo, isto é, possibilita a submissão 
de conteúdos na plataforma digital pelos 
próprios produtores. A partir dessa 
iniciativa, pretende-se ampliar e fortalecer 
uma rede difusora de informação temática 
junto às organizações associadas à Abong. 

Saiba mais sobre a Biblioteca Digital
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Guia rápido de orientação jurídica 
para organizações da sociedade civil
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Apresentação

A partir da experiência de orientação jurídica virtual, 
dos boletins, plantões, vídeo-aulas e das perguntas mais 
frequentes respondidas pelo projeto, a Abong organizou 
um guia rápido de orientação jurídica para organizações da 
sociedade civil. O objetivo desta seção é sistematizar a in-
formação produzida ao longo desse processo, para que seja 
um material de consulta rápida sobre questões com que se 
deparam as organizações não governamentais no campo 
jurídico. O material completo pode ser acessado no nosso 
site (www.abong.org.br/ongs.php). 

Neste guia são abordados vários temas relacionados 
à nova lei sobre parcerias entre o poder público e as or-
ganizações da sociedade civil (Lei 13.019/2014), como as 
providências que podem ser tomadas para se adaptar com 
antecedência às exigências da nova legislação, os requisi-
tos para celebração dos novos instrumentos de parceria 
(Termo de Fomento e Termo de Colaboração), os documen-
tos necessários, os procedimentos de fi scalização. Assim, 
pretende-se que as organizações adaptem seus estatutos 
e preparem adequadamente a documentação para parti-
cipar dos editais voltados à execução de parcerias com o 
poder público quando a lei entrar em vigor.

Para além de aspectos relacionados à nova legislação, 
também são abordados temas como a contratação e a re-
muneração de dirigentes dessas entidades, dúvidas sobre 
impostos e sobre a participação de servidores públicos e 
de agentes políticos nessas organizações.  

O conteúdo aqui sistematizado foi produzido por Paula 
Raccanello Storto (OAB/SP n.º 185.055), com a colabora-
ção de Juliana Brandão de Andrade (OAB/SP n.º 329037-A), 
Amanda Usberti Nascimento Porto (OAB/SP n.º 301.814), 
Stella Camlot Reicher (OAB/SP n.º 209.998) e do graduando 
de Direito Marcelo Bragato Pardini, todos/as integrantes 
da Szazi Bechara Storto Advogados. 

Apresentação 

Nova lei sobre parcerias entre o 
Poder Público e as Organizações da 
Sociedade Civil (lei 13.019/2014)

 Principais modifi cações
 Providências a serem tomadas
 pela administração pública
 Comissões de Seleção e de Avaliação

Recursos Humanos 

 Pagamento de equipe própria nas
 parcerias com o poder público 
 Participação de servidores públicos e
 de agentes políticos nas OSCs
 A CLT e as OSCs
 Assistência Técnica e Extensão Rural

Impostos

 Imposto de renda
 Imposto sobre Doações

Guia rápido de orientação jurídica 
para organizações da sociedade civil 
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Nova Lei sobre parcerias entre o Poder 
Público e as Organizações da Sociedade 
Civil (Lei 13.019/2014)

 Principais modifi cações

Quais são as principais modifi cações no cenário 
das parcerias entre Estado e Sociedade Civil 
com a Lei 13.019/2014? 

A Lei 13.019/2014, que entra em vigor em janeiro de 
2016, traz dois novos instrumentos de parceria entre Es-
tado e sociedade civil: o Termo de Fomento e o Termo de 
Colaboração. Antes, as OSCs precisavam se submeter aos 
convênios, instrumentos que foram criados para regular 
parcerias entre entes públicos de diferentes esferas. As-
sim, as OSCs tinham que se adaptar, na medida do possí-
vel, às regras elaboradas de forma específi ca para União, 
Estados e municípios, o que, por motivos óbvios, não era 
das tarefas mais fáceis. A burocracia inerente às regras 
públicas engessava a execução dos projetos e, por vezes, 
prejudicava as OSCs, razão pela qual a criação de novos 

instrumentos, com regras diferenciadas, é um grande 
avanço para essas parcerias.

Ainda no que diz respeito à especifi cidade da nova legis-
lação, ela trouxe um padrão de regulamentação a ser segui-
do por todas as esferas, já que tem alcance nacional. Assim, 
não mais teremos um leque de portarias, instruções nor-
mativas e regimentos com regras estabelecidas de acordo 
com cada órgão, o que causava insegurança às OSCs.

Outro item relevante para a segurança jurídica das 
OSCs é a transparência nos procedimentos de seleção. 
Antes da lei, a seleção das entidades para a assinatura de 
convênios ocorria de forma subjetiva, pois não havia a de-
terminação de critérios objetivos e transparentes. Com 
a nova legislação, toda e qualquer parceria só poderá ser 
fi rmada mediante a realização de chamamento público pré-
vio, do qual só poderão participar as OSCs com experiência 
mínima de três anos. Esse requisito é um grande avanço, 
principalmente por seu caráter de transparência e respei-
to a entidades que possuem um histórico de atuação com 
políticas públicas. A lei trouxe, ainda, a possibilidade de atu-
ação de duas ou mais OSCs em rede.

Considera-se um grande avanço para as OSCs a per-
missão de remuneração de equipe atuante no projeto. An-
tes da lei, o custeio da folha de pagamento da entidade não 
era possível, o que difi cultava a execução das parcerias.

Trouxe também a fi xação de prazos para a apreciação 
das prestações de contas por parte da administração pú-
blica, o que contribuirá para a celeridade dos processos e 
diminuirá a insegurança para as entidades, que geralmen-
te tinham suas contas sem análise por anos e, até mesmo, 
por décadas.

A inexistência desse prazo refl etia também na possibili-
dade de a OSC ser obrigada a restituir valores com juros e 
multa de todo o período em que o processo fi cou sem aná-
lise. Sendo assim, a OSC era penalizada com a restituição 
de valores muito altos, ainda que não tivesse provocado o 
atraso. Com a nova lei, os juros e a multa não incidem se o 
poder público descumpre o prazo para análise das presta-
ções de contas, o que, sem dúvidas, é um grande diferencial, 
especialmente quando a devolução de tais valores pode co-
locar em risco a saúde fi nanceira de organizações que não 
possuem fi ns lucrativos.
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 Providências a serem tomadas
pela administração pública

Quais são as providencias a serem tomadas 
pela administração pública para a celebração 
do Termo de Fomento e do Termo de 
Colaboração com as OSCs?

No artigo 35, a Lei 13.019/14 prevê as providências a se-
rem tomadas pela administração pública a fi m de celebrar 
os termos de colaboração ou de fomento com as organiza-
ções da sociedade civil.  Apesar dessas providências serem 
da competência exclusiva do ente estatal, após o cumpri-
mento da parte de responsabilidade da OSC, relativas a al-
teração no estatuto e documentação, é fundamental que 
as OSCs estejam atentas às providencias da administração 
previstas no artigo 35, pois ele indica o devido processo le-
gal a ser seguido pelo ente público na execução da Política 
de Fomento e Colaboração. 

Qualquer ente governamental que compõe a adminis-
tração pública, direta ou indireta – tais como, União, Esta-

dos, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias 
(ver artigo 2º da lei) – deve seguir esse procedimento. Nes-
se sentido, as OSCs devem exercer o controle social sobre 
a ação do Estado para assegurar a conformidade das con-
dutas previstas na legislação.

Especifi camente para a celebração do Termo de Fomento 
e do Termo de Colaboração com as organizações da sociedade 
civil, as providências cabíveis aos entes públicos que se sub-
metem ao regime jurídico da Lei 13.019/2014 são as seguintes:

I. Realização de chamamento público, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei

Nos termos da nova lei, para a contratualização 
com o poder público via modalidade parceria é impres-
cindível a realização do chamamento público. Há ape-
nas duas hipóteses em que o chamamento público não 
é exigido: nos casos de dispensa (casos de urgência, 
de guerra ou grave perturbação da ordem pública ou 
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quando se tratar de programa de proteção a pessoas 
ameaçadas) e nos casos de inexigibilidade (impossibi-
lidade jurídica de competição, seja por falta de plurali-
dade de objetos ou pluralidade de ofertantes).

Aqui cabe destacar a importância de que as OSCs 
se organizem para avaliar os editais e, caso consta-
tem vícios nos dispositivos desses editais, estejam 
prontas para impugná-los. Diante da novidade da Lei 
13.019/2014 e da reconhecida ausência de tradição 
na administração pública em promover processos de 
seleção de organizações da sociedade civil para ce-
lebração de parcerias, é provável que muitos editais 
tragam critérios equivocados, desnecessários ou que 
interfi ram na liberdade das OSCs. 

Assim, se na avaliação das OSCs, esses critérios 
forem desconectados da fi nalidade do procedimen-
to de seleção ou impedirem a ampla participação de 
OSCs nos chamamentos, o recurso cabível é a impug-
nação ao edital, que deverá ser feita com antecedên-
cia à apresentação das propostas. 

II. Indicação expressa da existência de prévia 
dotação orçamentária para execução da 
parceria 

Cabe ao ente estatal prever o montante de re-
cursos que será destinado à celebração de parcerias 
com as organizações da sociedade civil. Caso ele não 
preveja os recursos específi cos para essa celebração, 
não será possível fi rmar qualquer parceria. Por isso, é 
fundamental que as OSCs estejam atentas à previsão 
orçamentária do ano em que se pretende fi rmar par-
ceria com o ente público. 

III. Demonstração de que os objetivos e 
fi nalidades institucionais e a capacidade 
técnica e operacional da organização 
da sociedade civil foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto 

Cabe ao ente estatal avaliar os objetivos e fi nalida-
des institucionais e a capacidade técnica e operacio-

nal da OSC, bem como verifi car se esses itens estão 
de acordo com o objeto fi rmado na parceria. Por isso, é 
importante que a OSC tenha claro e registrado o his-
tórico da instituição, as rotinas administrativas utili-
zadas no dia a dia da organização, cópias dos contra-
tos fi rmados com a administração pública, atestados 
de capacidade técnica emitidos por terceiros, even-
tuais reconhecimentos públicos, tais como, prêmios, 
notícias publicadas nos meios de comunicação, etc.

IV. Aprovação do plano de trabalho, a ser 
apresentado nos termos desta lei

O plano de trabalho é uma das principais peças do 
processo de seleção, e integrará os instrumentos ju-
rídicos a serem celebrados. Na omissão da lei ou dos 
Termos de Fomento ou de Colaboração, o conteúdo 
do plano de trabalho será utilizado para interpre-
tação das regras atinentes à parceria celebrada. O 
plano de trabalho é domínio da OSC e deve ser muito 
bem elaborado, visando, inclusive, suprimir eventuais 
inconsistências no edital ou antevendo problemas na 
execução ou prestação de contas do projeto.

V. Emissão de parecer jurídico do órgão 
de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade 
de celebração da parceria, com observância 
das normas desta lei e da legislação específi ca

VI. Emissão de parecer de órgão técnico da 
administração pública, que deverá pronunciar-
se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a mo-
dalidade de parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das 
partes na realização, em mútua cooperação, da 
parceria prevista nesta lei;

c) da viabilidade de sua execução, inclusive no que 
se refere aos valores estimados, que deverão ser 
compatíveis com os preços praticados no mercado;
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d) da verifi cação do cronograma de desembolso pre-
visto no plano de trabalho, e se esse é adequado e 
permite a sua efetiva fi scalização;

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a 
serem utilizados para a fi scalização da execução da 
parceria, assim como dos procedimentos que deve-
rão ser adotados para avaliação da execução física 
e fi nanceira, no cumprimento das metas e objetivos;

f) da descrição de elementos mínimos de convicção e 
de meios de prova que serão aceitos pela adminis-
tração pública na prestação de contas;

g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e 

avaliação da parceria.

 Comissões de Seleção e de Avaliação

Estão previstas na Lei 13.019/2014 duas 
comissões: a Comissão de Seleção e a 
Comissão de Avaliação. Quais são as principais 
diferenças entre elas quanto à atribuição 
e, transitoriedade e especifi cidades nas 
secretarias municipais?

A Lei 13.019/14 é expressa na defi nição dos tipos de co-
missão, que não se confundem. Diz o artigo 2º, inciso X, que 
a Comissão de Seleção é “órgão colegiado da administra-
ção pública destinado a processar e julgar chamamentos 
públicos (...)”.

Já o inciso XI do mesmo artigo defi ne como Comissão de 
Monitoramento e Avaliação “o órgão colegiado da adminis-
tração pública destinado a monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas com Organizações da Sociedade Civil nos ter-
mos desta Lei (...)”.

Nota-se que ambas são compostas exclusivamente por 
agentes públicos. Portanto, o que as diferencia é, essen-
cialmente, a atribuição de cada uma: enquanto a Comissão 
de Seleção atua previamente à celebração da parceria, 
processando e julgando os chamamentos públicos, a Co-
missão de Monitoramento e Avaliação tem papel importan-
te em momento posterior, monitorando e avaliando a par-
ceria já celebrada. 

Importante ressaltar que tais comissões não se con-
fundem com aquelas previstas na Lei 9.790, que dispõe 
sobre as OSCIPs e institui o Termo de Parceria. A Comis-
são Julgadora prevista na Lei 9.790 tem como atribuições 
processar e julgar concursos de projetos e é composta 
por, no mínimo, um membro do poder executivo, um espe-
cialista no tema do concurso e um membro do conselho de 
política pública da área de competência, quando houver. 
Ou seja, seu papel é equivalente ao da Comissão de Sele-
ção prevista na Lei 13.019.

A Comissão de Avaliação, por sua vez, avalia os Termos 
de Parcerias celebrados com OSCIPs e é composta por dois 
membros do respectivo poder executivo, um da OSCIP e um 
membro indicado pelo conselho de política pública da área 
de atuação correspondente, quando houver. Sendo assim, a 
despeito de guardar semelhanças com a Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação, não é composta exclusivamente 
por membros da administração pública.

No que diz respeito à duração das comissões, a Lei 13.019 
não menciona se há um caráter permanente ou transitório. 
Fica a cargo de cada ente público decidir se haverá uma 
única Comissão de Seleção ou uma única Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação para acompanhar todas as parce-
rias, bem como qual será o prazo de sua existência. Em mu-
nicípios menores, é provável que não haja necessidade de 
mais de uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Já 
em municípios com grande volume de parcerias, é possível 
imaginar a necessidade de se criar comissões especializa-
das por matéria ou porte das parcerias.

De qualquer forma, a Lei 13.019/2014 traz para o ente 
público a obrigação de planejar adequadamente e de ter di-
retrizes coerentes para o desenvolvimento das parcerias 
dentro da Política de Fomento e Colaboração, o que deter-
mina que haja um olhar geral sobre o trabalho de todas as 
comissões, visando garantir a organização administrativa 
na execução da política pública de fomento e colaboração.

A criação dos Conselhos Municipais e Estaduais de Fo-
mento e Participação (e até mesmo nos entes da adminis-
tração indireta que tenham participação ativa dentro da 
Política de Fomento e Colaboração) é uma medida impor-
tante para garantir a necessária uniformidade, organiza-
ção administrativa e coerência entre as decisões e en-

d) da verifi cação do cronograma de desembolso pre-

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a 

f) da descrição de elementos mínimos de convicção e 

g) da designação do gestor da parceria;
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tendimentos das comissões e da administração. Somente 
assim teremos uma política que proporcione que as par-
cerias com o Estado gerem também desenvolvimento das 
OSCs e da cidadania em geral.

Sendo assim, é obrigação de cada ente público (municí-
pios, Estados, União, autarquias, empresas públicas, etc.) 
instituir uma Comissão de Seleção, na forma da lei, antes 
de dar início ao processo de chamamento público para ce-
lebração de Termo de Fomento ou Termo de Colaboração. 
Da mesma forma, após a escolha da OSC pela administra-
ção pública e a celebração do respectivo instrumento de 
parceria, as ações de monitoramento e avaliação deverão 
fi car a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Recursos Humanos

 Pagamento de equipe própria nas
parcerias com o poder público 

Um dos temas mais controversos na execução de par-
cerias entre OSCs e a administração pública sempre foi o 
da remuneração de equipe própria da entidade. Ora havia 
o entendimento de que tais despesas eram elegíveis, ora 
as entidades eram proibidas de aplicar os recursos com 
seu pessoal próprio. 

Nesse aspecto, a Lei 13.019/2014 é de substancial rele-
vância, pois reconhece a legalidade de pagamento de pes-
soal celetista e dos respectivos custos com tributação, 
direitos do/a trabalhador/a, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais, com recursos dos orçamentos de pro-
jetos fi nanciados por meio de parcerias celebradas com 
o poder público. O mecanismo de rateio de despesas, am-
plamente difundido no universo privado, para orçamento 
e controle por centro de custos, também foi reconheci-
do pela legislação, que, na redação do art. 46, permitiu às 
OSCs, que lidam cotidianamente com diferentes fontes de 
recursos, alocar sua equipe própria nas ações de parceria 
com o poder público. 

Art. 46. Poderão ser pagas com recursos vinculados 
à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as 
despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organiza-
ção da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
podendo contemplar as despesas com pagamentos de 
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro sa-
lário, salários proporcionais, verbas rescisórias e de-
mais encargos sociais, desde que tais valores:
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a) correspondam às atividades previstas para a con-
secução do objeto e à qualifi cação técnica necessá-
ria para a execução da função a ser desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da re-
gião onde atua e não superior ao teto do Poder 
Executivo;

c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e 
exclusivamente dedicado à parceria celebrada.

II - diárias referentes a deslocamento, hospeda-
gem e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija;

III - multas e encargos vinculados a atraso no cum-
primento de obrigações previstas nos planos de tra-
balho e de execução fi nanceira, em consequência do 
inadimplemento da administração pública em liberar, 
tempestivamente, as parcelas acordadas;

IV - aquisição de equipamentos e materiais perma-
nentes essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessários 
à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1o A remuneração de equipe de trabalho com re-
cursos transferidos pela administração pública não 
gera vínculo trabalhista com o ente transferidor.

§ 2o A inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação aos encargos trabalhistas não trans-
fere à União a responsabilidade por seu pagamento.

§ 3o Serão detalhados, no plano de trabalho, os 
valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-
-terceiro salário, salários proporcionais, verbas res-
cisórias e demais encargos sociais incidentes sobre 
as atividades previstas para a execução do objeto, de 
responsabilidade da entidade, a serem pagos com os 
recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

§ 4o Não se incluem na previsão do § 3o os tribu-
tos de natureza direta e personalíssima que onerem 
a entidade.

§ 5o (VETADO).
O Decreto 8.244/2014, editado em maio de 2014 e atu-

almente em vigor, regulamenta as relações de convênio 

com a União, e já estabelece claramente a legalidade do 
pagamento de pessoal próprio das entidades com recur-
sos de convênios.

Antes do decreto, era frequente que as organizações 
tivessem seus projetos e planos de trabalho selecionados 
por um edital público, mas no momento da execução, eram 
proibidas de aplicar os recursos recebidos no pagamento 
de seus funcionários, gerando uma verdadeira contradição, 
na qual a administração pública selecionava organizações 
tecnicamente aptas para executar projetos, mas não per-
mitia que a equipe técnica da OSC atuasse no projeto que 
ela própria elaborou. 

Proibir uma equipe, cuja qualifi cação foi analisada como 
parte do processo de seleção, de atuar na execução do 
projeto, impondo a contratação de terceiros é, além de 
pouco razoável, um critério claramente desconectado do 
objeto das parcerias e do interesse público, haja vista que 
um projeto executado dessa forma poderá não trazer re-
sultados tão bons quanto os esperados. Ora, se uma OSC é 
escolhida em razão do projeto que apresentou, é evidente 
que a análise da qualifi cação técnica dos profi ssionais que o 
elaboraram e que vão se responsabilizar por sua execução 
deve fazer parte do processo de seleção da entidade.
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Assim, a Lei n.º 13.019/2014, ao reconhecer em nível le-
gal o pagamento de pessoal celetista das entidades com 
recursos repassados pelos Termos de Fomento e as condi-
ções para o rateio dessas despesas, proporciona a melhor 
execução dos projetos e, por consequência, o atendimento 
do interesse público.

 Participação de servidores públicos
e de agentes políticos nas OSCs

Quais são os impedimentos legais quanto 
à participação de servidores públicos em 
organizações da sociedade civil? 

Há uma ampla gama de situações que envolvem a pres-
tação de serviços por servidores públicos a essas organi-
zações, tema polêmico que divide a opinião de especialistas, 
pois envolve um delicado equilíbrio entre importantes prin-
cípios normativos e valores sociais.

De um lado, existe a justa preocupação com o uso de 
recursos públicos e a moralidade da administração públi-
ca, haja vista que a participação de servidores nas OSCs 
poderia representar algum potencial confl ito de interes-
se entre a atividade que entidade desenvolve e o cargo 
público que os servidores ocupam. É bom lembrar também 
que a própria Constituição Federal tem como regra ge-
ral a vedação à acumulação remunerada de cargos públi-
cos, nos termos do seu artigo 37, inciso XVI, salvo quando 
houver compatibilidade de horários, observado o teto de 
vencimento, justifi cando a preocupação de que a remune-
ração do servidor público pela OSC não se confi gure como 
uma espécie de “complementação disfarçada” dos venci-
mentos do servidor.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência 
e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos pú-
blicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI”.

De outro lado, é importante considerar que a prestação 

de serviços voluntários ou remunerados, por servidores 
públicos a outros tomadores de serviços, diversos de seus 
empregadores públicos, pode acontecer de forma absolu-
tamente ética, legítima e respeitando a legislação. Ademais, 
a interpretação da norma não deve inviabilizar de antemão 
o exercício da liberdade do cidadão, servidor público ou não, 
em participar de atividades de OSCs, nos limites das leis 
que estabelecem as regras atinentes ao cargo público e à 
organização da sociedade civil. 

Por essa razão, a decisão de contar com os serviços de 
servidores públicos em uma OSC deve ser precedida de uma 
análise cuidadosa, tanto por parte da organização quanto 
do próprio servidor, a fi m de se evitar cair em situação de 
irregularidade que venha a causar prejuízo para alguma das 
partes. Importante registrar que, em geral, os órgãos de 
controle tendem a interpretar que o trabalho remunerado 
de servidores públicos deve ser exceção, e, portanto, ser in-
terpretado de forma restritiva. Na mesma linha, costumam 
entender que recursos públicos repassados a OSCs não po-
dem ser utilizados para remunerar servidores públicos. 

A remuneração de servidores com recursos repassados 
por entes públicos é uma das principais questões que tem 
ensejado a solicitação de restituição aos cofres públicos 
dos valores repassados.  Por isso, nesta matéria, nos é exi-
gido o máximo de cautela, pois independentemente de qual 
seja nossa opinião, as decisões judiciais são reiteradas no 
sentido de restringir essa prática. Ademais, deve-se sem-
pre estar atentos às normas previstas na Lei 12.846 de 
2013, mais conhecida como “Lei Anticorrupção”.

Acreditamos que a análise das indagações recebidas 
nos ajudará a demonstrar, na prática, o nível de cautela que 
deve ser tomado na avaliação dos casos concretos. Nas 
questões, somos perguntados se haveria eventual impedi-
mento legal a quatro diferentes situações descritas, en-
volvendo o trabalho de servidores púbicos em OSCs:

I - “Ter na OSC, como ordenadora de despesas, 
uma funcionária da prefeitura local, embora 
não concursada” 

Para responder a essa questão é necessário conhe-
cer exatamente a legislação que regulamenta a fun-
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ção que essa pessoa desenvolve na prefeitura, bem 
como as normas internas da OSC na qual ela desem-
penha a função.

Quando se menciona que a funcionária atua na OSC 
como ordenadora de despesa, é possível imaginar que 
ela seja uma diretora, com poderes de representar a 
OSC perante terceiros, ou que ela seja uma gerente 
interna, com alçada de autonomia para decidir sobre 
gastos. De qualquer forma, é fato que esta pessoa de-
cide, em alguma medida, sobre a destinação de recur-
sos fi nanceiros da organização.

Há uma série de variáveis que podem fazer com que 
essa situação seja ilegal ou irregular, cito apenas al-
guns exemplos: (i) se houver alguma lei municipal que 
proíba; (ii) se o cargo público que a servidora ocupa for 
de dedicação exclusiva, ou incompatível com a função 
que desenvolve na OSC; (iii) a existência de confl ito de 
interesse entre a função pública e a função na OSC; 
(iv) se a pessoa for remunerada ou ordenar despesas 
realizadas com recursos transferidos pela prefeitura; 
(v) se a OSC tiver norma interna que vede a participa-
ção de servidores públicos.

Como se vê, acumular função em instituição pública 
e privada não é necessariamente proibido, mas a situa-
ção pode gerar problemas jurídicos (e políticos), espe-

cialmente se a OSC atuar com recursos de origem pú-
blica. Se atuar com recursos repassados pela mesma 
prefeitura na qual a servidora mantém vínculo, parece-
-nos incompatível com atuação na OSC, especialmente 
como ordenadora de despesas.

II – “Fazer uma contratação por recibo de pa-
gamento autônomo (RPA) para prestação de 
serviços, com recursos da Petrobras, a uma 
funcionária concursada do Ministério Público 
Estadual”

Aqui novamente as mesmas questões aparecem.  
A princípio, o orçamento da Petrobras não deve ser 
utilizado para remunerar trabalhadores do Ministério 
Público Estadual (MPE).  É possível que o próprio órgão 
não esteja de acordo com o fato de seus servidores 
prestarem determinados tipos de serviços a projetos 
fi nanciados pela Petrobras. Todavia, é claro que pode 
haver hipóteses específi cas em que uma funcionária 
concursada do MPE preste serviços autônomos, in-
dependentes, determinados, a uma OSC, como pode 
acontecer com a elaboração de um artigo acadêmico 
ou a docência em cursos realizados por OSCs.

Nesses casos, é importante verifi car se não há 
no contrato fi rmado com a Petrobras (ou com qual-
quer outro fi nanciador) alguma vedação a esse tipo 
de pagamento. Também é importante se certifi car 
se o vínculo público da servidora a autoriza a prestar 
esse tipo de serviços. Em caso de dúvidas, e evitando 
correr riscos desnecessários, a OSC pode consultar 
formalmente a Petrobras sobre a possibilidade de re-
alizar o pagamento. 

Ao servidor também é facultado submeter consul-
tas ao órgão que o remunera, sobre a possibilidade de 
prestação dos serviços. Em alguns casos, é obrigação 
do servidor submeter essa consulta à aprovação pré-
via do ente público do qual é funcionário concursado. 

III. “Fazer contratações de funcionários públicos 
para serem pagos com recursos públicos, sejam 
municipais, estaduais ou da União” 
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Conforme já dissemos, a princípio os recursos re-
passados pelo orçamento de um ente público não 
devem ser utilizados para remunerar servidores de 
outros entes públicos. Esse tipo de prática pode confi -
gurar burla à legislação administrativa e orçamentária.

Para evitar problemas, nos casos excepcionais em 
que esse tipo de contratação for realmente neces-
sário, recomendamos que o caso concreto seja for-
malmente submetido à consulta dos entes públicos 
envolvidos (tanto o que fi nancia os projetos, quanto 
o ente com o qual o servidor tem vínculo de trabalho). 

Importante lembrar que a referida consulta so-
mente terá validade se for devidamente fundamen-
tada por escrito, por autoridade do órgão que tenha 
a competência administrativa de decidir sobre esse 
tipo de questão.

IV. “Ter um servidor público nos
órgãos de gestão da OSC”

Cada servidor público se submete ao regime do órgão 
público ao qual está vinculado. Com isso, a análise de even-
tual proibição de participação em outras atividades deve 
se basear na regulamentação própria desse regime, ob-
servando a compatibilidade com o horário de trabalho do 
cargo ou função pública. 

No que se refere especifi camente ao Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União, seu artigo 117, incisos 
X e XVIII, dispõe que esses servidores estão proibidos de 
exercer qualquer atividade incompatível com o exercício da 
função e de participarem de “gerência ou administração de 
empresa privada ou sociedade civil”, o que tem dado mar-
gem à interpretação de que esse servidor não poderia ocu-
par cargos da diretora de OSCs em geral.

“Art. 117.  Ao servidor é proibido:
X - participar de gerência ou administração de socie-

dade privada, personifi cada ou não personifi cada, exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou co-
manditário;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompa-
tíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário 
de trabalho”.

Aqui reiteramos a recomendação de que, para evitar pro-
blemas, nos casos excepcionais em que a OSC entender que 
a direção por servidor é realmente necessária, o caso con-
creto deve ser formalmente submetido à consulta do ente 
com o qual o servidor tem vínculo de trabalho. 

Segundo a Lei 9.790/1999, também conhecida como 
Lei das OSCIPs, é autorizada a participação de servido-
res públicos no conselho e na assembleia desse tipo de 
organização. Contudo, a lei silencia quanto à participação 
de servidores na diretoria das OSCIPs. Assim, o tema fi ca 
sujeito à interpretação do Ministério da Justiça, que cui-
da da qualifi cação de OSCIP. O entendimento do órgão é 
de não permitir a participação de servidores na diretoria 
de OSCIPS. Portanto, as organizações que pretendem se 
qualifi car ou manter a sua qualifi cação como OSCIP não 
podem ter servidores públicos nos quadros da sua dire-
toria, mas pode tê-los em seus conselhos ou assembleia, 
vedada a remuneração.  
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Além das OSCIPs, também devem estar atentas às res-
trições as organizações que pretendem celebrar parcerias 
com o poder público. A nova Lei Geral das Parcerias entre 
OSCs e o Estado, Lei 13.019/2014, em seu inciso III do arti-
go 39, estabelece que impedimento de celebrar parceria a 
organização da sociedade civil que: - tenha como dirigente 
agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública ou respec-
tivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha 
reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau. 

Em que pese haver divergências sobre o conceito de 
agente político, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Ex-
traordinário 228.977/SP, defi niu agente político não apenas 
como os ocupantes de cargos eletivos, mas também da di-
reção de autarquias e outros entes da administração dire-
ta e indireta, bem como membros da magistratura ( juízes) 
e do Ministério Público (promotores de Justiça).

Nesse sentido, recomendamos que as OSCs interessa-
das em buscar ou manter parcerias certifi quem-se de que 
seus diretores não tenham relações de parentesco com 
agentes públicos, nos termos vedados pela legislação.

 A CLT e as OSCs

Que cuidados devem ser tomados na 
aplicação de penalidades a trabalhadores e 
trabalhadoras das OSCs?

 
Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

são três as penalidades que podem ser aplicadas a tra-
balhadores e trabalhadoras: advertência, suspensão e 
dispensa por justa causa. Não existe na legislação qual-
quer dispositivo que indique quantas advertências podem 
ser aplicadas antes da suspensão ou dispensa por justa 
causa. Habitualmente, é utilizado critério da gravidade da 
falta. Para faltas menos graves, damos uma advertência. 
Após três advertências é possível aplicar uma suspensão. 
A quantidade de dias da suspensão também deve ser ava-
liada de acordo com a gravidade da falta: pode ser de três 
a sete dias (embora não exista nenhum critério fi xo que 
determine isso). Após três suspensões é possível cogitar 
a dispensa por justa causa. 

É importante destacar que a justa causa não pode ser 
aplicada indiscriminadamente. Ela é uma medida extrema, 
que só pode ser levada a efeito se a falta for realmente 
muito grave e o/a empregador/a tiver provas cabais de que 
o/a empregado/a incidiu em alguma das alíneas do artigo 
482 da CLT, quais sejam:

 
“Art. 482 Constituem justa causa para rescisão do con-

trato de trabalho pelo empregador:
 

a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do empregador, e quando constituir ato de 
concorrência à empresa para a qual trabalha o em-
pregado, ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 



ABONG | Dezembro 2015 |  Compartilhar Conhecimento43

i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no ser-

viço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas 
praticadas contra o empregador e superiores hierár-
quicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 
de outrem;

l) prática constante de jogos de azar.”

 A Justiça do Trabalho é muito rigorosa na análise dos 
requisitos que ensejam a justa causa e é muito comum re-
verterem esse tipo de dispensa para “sem justa causa”, 
inclusive com o deferimento de indenização por danos mo-
rais. Por isso, esse tipo de penalidade não pode ser utilizado 
de forma arbitrária. Cada caso deve ser analisado com cau-
tela e proporcionalidade, pois não existe uma regra fi xa ou 
pré-determinada para a aplicação de penalidades.

 
 Assistência Técnica e Extensão Rural

Existe alguma especifi cidade para o controle de ponto 
dos/as empregados/as de Organizações da Sociedade Civil 
que trabalham em contratos de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (ATER), regidos pela Lei 12.188/2010?

A Lei 12.188/2010 institui a Política Nacional de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Fami-
liar e Reforma Agrária (Pnater) e o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Fa-
miliar e na Reforma Agrária (Pronater). Ela não traz previ-
sões específi cas sobre as relações de trabalho no escopo 
do programa, fi cando as relações de trabalho regidas pela 
Consolidação das leis do Trabalho (CLT).

 É importante destacar que em contratos desse tipo 
muitas vezes o lugar de prestação do serviço se localiza em 
regiões ermas, isoladas, distantes da sede do município, fa-
zendo com que os/as trabalhadores/as tenham que dormir 
nos povoados próximos ao local de prestação de serviço. 
Pode acontecer também de os/as trabalhadores/as passa-
rem a semana toda nesses locais, retornando somente nos 
fi nais de semana para gozarem de duas folgas semanais.

 Em hipóteses como essas e tratando-se de jorna-
das fixas feitas pelos/as trabalhadores/as, o controle 
das horas trabalhadas fora do local habitual de traba-
lho pode ser feito por meio da anotação em uma ficha 
de horas manual. Após o retorno para o local habitual de 
trabalho, o/a empregado/a deve entregar a ficha de ho-
ras manual ao/à superior/a hierárquico/a ou RH, que, por 
sua vez, deverá consolidar as informações no cartão de 
ponto. Vale lembrar que o período da viagem para lugares 
remotos é incluído como hora trabalhada, independente 
do horário do trabalhador.

Impostos

 Imposto de renda

As OSCs são isentas do pagamento de Imposto 
de Renda? Como essa isenção se aplica sobre 
os rendimentos de juros de conta poupança? 
Há alguma especifi cidade para as OSCs que 
detêm titulação como sendo da educação ou 
da assistência social?

 
Sim, as OSCs são isentas do pagamento de Imposto 

de Renda (IR), como previsto no artigo 15 da Lei 9.532/97. 
Segundo esse artigo, consideram-se isentas do imposto 
de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre 
o lucro líquido as instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico e as associações civis, 
sem fins lucrativos, que prestem os serviços para os quais 
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do 
grupo de pessoas a que se destinam, desde que respeitadas 
as condições previstas nessa mesma lei.

 Contudo, no parágrafo 2º desse artigo, são excluídos 
da isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos 
de capital provenientes de quaisquer aplicações fi nancei-
ras de renda fi xa ou de renda variável, o que abrange inclu-
sive conta poupança.  Portanto, mesmo que a instituição 
seja benefi ciária da isenção do IR por suas características 
constitutivas, a lei previu uma exceção quanto a um tipo de 
rendimento, justamente o de ganho de capital proveniente 
de aplicações fi nanceiras de renda fi xa ou de renda variável.
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 Para as OSCs de educação ou de assistência social 
pode-se falar em imunidade dessa tributação.  Segundo o 
Art. 150, parágrafo VI, alínea “c” da Constituição Federal, 
é “vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou 
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social, sem fi ns lucrativos”.

 Como os ganhos de capital são uma espécie de renda, 
essas entidades, uma vez reconhecidas como de educação 
ou de assistência social, estariam imunes à incidência do IR 
sobre os ganhos das suas aplicações em poupança. Contu-
do, o parágrafo 1º do artigo 12 da lei 9.532/97, ao tratar da 
imunidade, excepciona esse tipo de rendimento, prevendo 
a não abrangência da imunidade aos rendimentos e ganhos 
de capital auferidos em aplicações fi nanceiras de renda fi xa 
ou de renda variável. Há, portanto, com relação à imunidade, 
uma aparente antinomia entre a norma constitucional e a 
legislação infraconstitucional.

 Outro ponto importante diz respeito à tributação de 
recursos repassados pelo poder público. Em se tratando 
de rendimentos auferidos a partir de recursos do Estado, 

transferidos para a organização da sociedade civil para a 
consecução do objeto de um convênio, vislumbra-se tam-
bém o cabimento de imunidade.

 Nas parcerias entre o Estado e as OSCs que envolvem 
transferência de recursos fi nanceiros, cabe às OSCs ge-
renciar os recursos repassados pelo ente estatal e prestar 
contas de sua utilização no objeto da parceria celebrada. 
Nesse sentido, os recursos transferidos se caracterizam 
como um “passivo” da OSC, pois o recurso não é considera-
do um bem ou uma renda da organização, na medida em que 
sua aplicação está vinculada ao plano de trabalho acordado 
com o poder público.

 Por essa razão, sendo o recurso de titularidade do poder 
público, entendemos que os rendimentos dessa poupança 
vinculada a um convênio celebrado com o ente público são 
imunes à tributação do IR, por força da regra estabelecida 
no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, 
em que prevê a “vedação à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimô-
nio, renda ou serviços, uns dos outros.” Esse instituto é re-
conhecido pela doutrina como imunidade recíproca.

 Em que pese esse entendimento, é comum que as ins-
tituições fi nanceiras realizem essa retenção nas contas 
de convênios. No sentido de buscar o reconhecimento da 
imunidade, vale uma conversa com o gerente do banco res-
ponsável pela conta, a fi m de explicar a situação e os fun-
damentos jurídicos dessa imunidade.

 Imposto sobre Doações

Somos uma entidade sem fi ns lucrativos 
constituída como fundação, com sede no 
município de São Paulo. Dentre nossos 
objetivos está o fi nanciamento de projetos 
de organizações da área de direitos humanos 
em diferentes regiões do Brasil por meio de 
edital, com valores de aproximadamente R$ 40 
mil por entidade selecionada. Gostaríamos de 
saber se incide imposto sobre doações sobre 
esses recursos e, se sim, como conseguir a 
isenção do referido tributo, já que a legislação 
referente a esse imposto é estadual.
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Conforme corretamente apontado, o Imposto sobre 
Doações é um tributo de competência dos Estados, que, 
a depender da legislação, pode incidir sobre as doações. O 
sujeito passivo da obrigação tributária desse tributo é o 
donatário, ou seja: quem paga é a organização que recebe a 
doação. Assim, a legislação que vai se aplicar é a do Estado 
em que se situa a organização que receber a doação.

No Estado de São Paulo, a Lei Estadual Paulista 10.705 
de 2000, alterada pela Lei 10.992, de 2001, determina que o 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação sobre 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) é devido à alíquota de 
4% nas hipóteses de transmissão de bens por doação de 
valores que superem 2,5 mil UFESPs. Assim, o valor men-
cionado de R$ 40 mil estaria dentro dos limites da isenção 
para OSCs situadas no Estado de São Paulo. Todavia, caso 
se ultrapasse o limite da isenção, o valor considerado para 
incidência do tributo será o montante integral das doações 
considerado na data do contrato de doação ou da avaliação 
nos termos do artigo 15 da Lei Estadual 10.705/00.

Na composição do valor são consideradas apenas as do-
ações de um mesmo doador para um mesmo donatário, no 
mesmo exercício fi scal, assim identifi cados com base nos 
respectivos CNPJs e/ou CPFs. Ou seja, apenas incide o IT-
CMD sobre as doações recebidas por OSCs estabelecidas 
em São Paulo, se superarem 2,5 mil UFESPs e tenham sido 
realizadas por um mesmo doador para um mesmo donatá-
rio, dentro de um mesmo ano fi scal.

 É importante esclarecer que essas informações valem 
apenas para as OSCs sediadas no Estado de São Paulo. Já 
para as OSCs estabelecidas em outros Estados, é impor-
tante verifi car a legislação de cada Estado, a fi m de iden-
tifi car as regras aplicáveis a esse tributo. Em geral, os 
Estados têm procedimentos de isenção do imposto sobre 
doações destinadas a organizações que atuem com pro-
moção do interesse público. Essa isenção pode ser busca-
da pelas organizações que cumprirem os requisitos das leis 
estaduais específi cas. Mais informações podem ser obti-
das junto às Secretarias da Fazenda ou de Finanças dos 
respectivos Estados.

Sobre a Abong
A Abong – Organizações em Defesa dos Direi-

tos e Bens Comuns é uma associação nacional 

de organizações não governamentais, criada em 

1991 com o objetivo de articular OSCs que lu-

tam pela defesa dos direitos humanos, pela de-

mocracia e por um mundo mais solidário, justo e 

sustentável. A associação também fomenta pro-

cessos locais e regionais, dissemina informações, 

compartilha e constrói estratégias e dá visibili-

dade para este campo político, que ganhou força 

na cena pública do país e do mundo. 

Hoje, a Abong é formada por cerca de 250 or-

ganizações fi liadas em todo o Brasil. Constitui 

um espaço diverso, plural e rico, de intercâmbio 

e construção política e também uma rede de in-

tervenção, com incidência em especial em conse-

lhos e conferências de políticas públicas e, junta-

mente com outras redes e fóruns, em temas de 

interesse do conjunto de organizações, como o 

marco regulatório para o setor. Sua atuação ex-

trapolou o âmbito nacional e hoje se dá interna-

cionalmente, por meio de articulações de plata-

formas nacionais de organizações da sociedade 

civil, redes e processos globais.
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Compartilhar Conhecimento

Com o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento institucional das Organizações 

da Sociedade Civil (OSCs) por meio da resolução 

de questões de natureza jurídica e legal 

presentes em seu dia a dia, a Abong desenvolveu 

o Programa Orientação Jurídica, como parte 

do Projeto Compartilhar Conhecimento: uma 

estratégia de fortalecimento das OSCs, 

patrocinado pela Petrobras. 

Este material apresenta a última edição do 

Boletim Orientação Jurídica de 2015, produzido 

logo após a sanção da Lei 13.204/2015, 

publicada no dia 15 de dezembro de 2015. Esta 

faz importantes alterações ao texto da Lei 

13.019/20141, que trata das parcerias entre 

Poder Público e OSCs, mas também altera 

outras leis, com relevantes impactos para as 

organizações da sociedade civil em geral. Ele é 

complementar às informações já disponibilizadas 

pela Abong na publicação referente ao Projeto 

Compartilhar Conhecimento.2

O conteúdo está dividido em dois blocos. O 

primeiro bloco trata das alterações à Lei de 

Fomento e de Colaboração (Lei 13.019/2014). 

Já o segundo bloco dedica-se às alterações 

realizadas em outras leis que interessam ao 

universo das OSCs, em temas muito importantes 

como a revogação do título de Utilidade Pública 

Federal, remuneração de dirigentes e incentivos 

fi scais para doações, entre outros.

(1) Nova redação disponível para consulta no link http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
(2) Ver publicação em http://www.abong.org.br/publicacoes.php
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I – Lei 13.019/2014 entra em vigor em
23 de janeiro de 2016 com nova redação – 
conheça as principais mudanças

As alterações na Lei 13.019/2014 trazem mudanças de 
grande impacto para as parcerias a serem fi rmadas entre 
as organizações da sociedade civil e a Administração Pública.

Com sua nova redação, a Lei 13.019/2015 entrará em vi-
gor em 23 de janeiro de 2016 nos âmbitos da União, Estados 
e Distrito Federal. Para os Municípios, porém, foi estabele-
cido o início de sua vigência para 1° de janeiro de 2017.

A seguir destacamos as principais mudanças promovi-
das pela Lei 13.204/20153:

 Revogação de dispositivos que
interferiam na autonomia das OSCs

De maneira geral, a Lei 13.204/2015 revoga regras que 
interferiam de forma signifi cativa na autonomia das OSCs 
garantindo maior respeito à liberdade de associação, pre-
vista no texto da Constituição Federal (artigo 5°, XVII e ss).

Como exemplo destas mudanças positivas, podemos 
citar a revogação do artigo 37 da lei 13.019/2014, que 
previa um mecanismo de responsabilização solidária do 
dirigente da OSC indicado como responsável pela execu-
ção das atividades e cumprimento das metas pactuadas 
na parceria. Este tema foi amplamente debatido pelas 
OSCs e, por sua importância, a ABONG dedicou um Bole-
tim4 exclusivamente para tratar deste assunto, demons-
trando que o tratamento conferido pelo artigo 37 ao diri-
gente da OSC seria discriminatório, “muito mais severo do 
que aquele conferido a dirigentes ou sócios/as de outras 
pessoas jurídicas de direito privado - incluindo empresas 
com fi ns lucrativos”. O referido Boletim 4 sobre “A Incons-
titucionalidade do artigo 37 da nova Lei de parcerias entre 
Estado e OSCs”, publicado em abril de 2015, trouxe estas 
e outras razões pelas quais aquele dispositivo deveria ser 
revogado, o que aconteceu com a exclusão do artigo 37 da 

Lei 13.019/2014, que merece ser comemorada.
Outros dispositivos revogados foram os incisos XV e 

XVIII do artigo 42, que previam que os fornecedores das 
OSCS deveriam permitir livre acesso dos servidores e da 
fi scalização aos seus documentos e registros contábeis, 
bem como o livre acesso dos servidores e da fi scalização 
aos documentos e instalações das OSCs. 

A alteração da redação do inciso III do artigo 39 da lei 
13.019 também merece destaque, pois estabelece a veda-
ção de que uma OSC celebre parceria com órgão da Ad-
ministração Pública que tenha como dirigente membro de 
Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da mesma esfera governamental, estendendo-
-se a vedação ao parentesco de até segundo grau. A nova 
redação aperfeiçoa a redação anterior, que estabelecia a 
vedação de que o dirigente da OSC tivesse parentesco com 
agente político de qualquer esfera governamental.

 Alteração de conceitos 

Com a nova redação, a Lei 13.019/2014 sofre algumas 
mudanças nos conceitos previstos no seu artigo 2°. 

Um dos conceitos ampliados foi o de “organização da 
sociedade civil”, que passa a englobar também as organi-
zações religiosas que não se dediquem exclusivamente a 
fi ns religiosos e as sociedades cooperativas. Contudo, nem 
todas as sociedades cooperativas se enquadram, sendo 
necessário que atendam às seguintes especifi cações da lei:

Art. 2o Para os fi ns desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 
9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilida-
de pessoal ou social; as alcançadas por programas 
e ações de combate à pobreza e de geração de tra-

(3) Fruto do Projeto de Lei de Conversão n° 21/2015, proveniente da Medida Provisória n° 684/2015.
(4) http://www.abong.org.br/� nal/download/Boletim4.pdf

ABONG | Dezembro 2015 |  Compartilhar Conhecimento 4



balho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 
de agentes de assistência técnica e extensão rural; 
e as capacitadas para execução de atividades ou de 
projetos de interesse público e cunho social. 

Outra mudança diz respeito à abrangência da lei 
13.019/2014, que cria o “acordo de cooperação”, um ins-
trumento de parceria que não envolve a transferência de 
recursos fi nanceiros:

Art. 2° .........................................................................................

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por 
meio do qual são formalizadas as parcerias esta-
belecidas pela administração pública com organi-
zações da sociedade civil para a consecução de fi -
nalidades de interesse público e recíproco que não 
envolvam a transferência de recursos fi nanceiros;

Portanto, o acordo de cooperação se diferencia do ter-
mo de fomento e do termo de colaboração porque estes 
últimos versam sobre parcerias em que, necessariamente, 
há aporte de recursos públicos à OSC. 

 Exclusões: parcerias que não se submeterão 
ao regime da Lei 13.019/2014

Com a nova redação, o artigo 3º da Lei 13.019/2014 es-
tabelece que esta Lei não será aplicada a alguns tipos de 
parceria fi rmadas entre OSCs e Poder Público que são tra-
tadas por outras leis específi cas.  

Veja-se: 

Art. 3o Não se aplicam as exigências desta Lei:

I - às transferências de recursos homologadas pelo 
Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Fe-
deral naquilo em que as disposições específi cas dos 
tratados, acordos e convenções internacionais con-
fl itarem com esta Lei;

II - (revogado)

III - aos contratos de gestão celebrados com orga-
nizações sociais, desde que cumpridos os requisitos 
previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

IV - aos convênios e contratos celebrados com enti-
dades fi lantrópicas e sem fi ns lucrativos nos termos 
do § 1º do art. 199 da Constituição;

V - aos Termos de Compromisso Cultural referidos no 
§ 1º do art. 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014;

VI - aos termos de parceria celebrados com organi-
zações da sociedade civil de interesse público, des-
de que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 
9.790, de 23 de março de 1999;

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 
10.845, de 5 de março de 2004, no art. 8º da Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, e nos arts. 5º e 22 da 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 

VIII - (vetado)

IX - aos pagamentos realizados a título de anuida-
des, contribuições ou taxas associativas em favor de 
organismos internacionais ou entidades que sejam 
obrigatoriamente constituídas por:

a) membros de Poder ou do Ministério Público;

b) dirigentes de órgão ou de entidade da admi-
nistração pública;

c) pessoas jurídicas de direito público interno;

d) pessoas jurídicas integrantes da adminis-
tração pública;

X - às parcerias entre a administração pública e os 
serviços sociais autônomos.
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O inciso I trata da aplicação subsidiária da Lei no caso de 
tratados, acordos e convenções internacionais.

Na prática, o artigo 3° da Lei estabelece a sua não apli-
cação aos contratos de gestão das OS (organizações so-
ciais, assim qualifi cadas no âmbito federal - inciso III), às 
parcerias realizadas no âmbito SUS (inciso IV), aos termos 
de compromisso cultural (Lei Cultura Viva, inciso V), aos 
termos de parceria das OSCIPs (inciso VI), aos convênios no 
âmbito dos fundos educacionais (inciso VII), aos pagamen-
tos realizados a outros títulos a entidades de representa-
ção federativa (inciso IX) e às parcerias entre a Adminis-
tração Pública e as entidades do Sistema S (inciso X).  

 Processo de seleção da OSC 

Ocorreram também mudanças signifi cativas no que diz 
respeito ao processo de seleção das OSCs.

Com a nova redação, surge a possibilidade de que a Ad-
ministração limite o chamamento público nos casos em que 
há organizações sediadas ou atuantes em determinada uni-
dade da federação em razão de políticas públicas setoriais 
(art. 24 § 2º, I e II). Este é o caso, por exemplo, da política na 
área da assistência social, cuja atuação no território e o en-
volvimento comunitário fazem parte de suas diretrizes. 

Aliás, a observância dos aspectos específi cos da política 
pública que estiver sendo implementada ganha uma maior 
atenção por parte do texto da nova Lei, conforme redação 
dada pelo art. 2º-A:

Art. 2o-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei res-
peitarão, em todos os seus aspectos, as normas 
específi cas das políticas públicas setoriais relati-
vas ao objeto da parceria e as respectivas instân-
cias de pactuação e deliberação.

A Lei inovou, também, ao prever no seu artigo 33, inciso 
V, um escalonamento no tempo de existência exigido para 
as OSCs: 1 ano para parcerias fi rmadas com Municípios, 2 
anos para os casos em que o termo de fomento ou o termo 
de colaboração será fi rmado com o Distrito Federal ou com 
o Estado, e 3 anos quando a parceria for com a União. É 
admitida, porém, a redução desses prazos, desde que seja 

verifi cado que nenhuma OSC possua o tempo mínimo de 
constituição.

 Plano de trabalho 

Com a nova redação da lei, foi retirada uma série de exi-
gências para o plano de trabalho. De acordo com a nova re-
dação, o Plano de Trabalho a ser anexado ao instrumento de 
parceria passa a ser mais simples, sendo exigidos apenas 
os elementos obrigatórios previstos no artigo 22:

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de par-
cerias celebradas mediante termo de colaboração 
ou de fomento:

I - descrição da realidade que será objeto da parce-
ria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa re-
alidade e as atividades ou projetos e metas a serem 
atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de ativi-
dades ou projetos a serem executados;

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem re-
alizadas na execução das atividades ou dos projetos 
abrangidos pela parceria;

III - forma de execução das atividades ou dos pro-
jetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;

IV - defi nição dos parâmetros a serem utilizados 
para a aferição do cumprimento das metas.

Outro ponto relevante para as OSCs é que a Lei 13.204 
manteve a possibilidade de pagamento, com recursos da 
parceria, desde que previstas no plano de trabalho, de des-
pesas com a remuneração da equipe encarregada da sua 
execução, compreendendo os custos com impostos, con-
tribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcio-
nais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e traba-
lhistas (artigo 46, inciso I, da Lei 13.019).
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Ocorre que, com base na ideia de se garantir mais au-
tonomia para as OSCs na gestão do recurso, e de priori-
zar o controle por resultados, houve revogação de algumas 
autorizações expressas que eram muito importante para 
a prática da execução das parcerias pela OSCs, como o  li-
mite de 15% do valor total da parceria a ser destinado a 
pagamento de custos indiretos necessários à execução do 
objeto e a expressa autorização de rateio da folha de pa-
gamento das OSCs, conforme previsto na antiga redação 
do inciso I do art. 46. 

 Dispensa e inexigibilidade do
procedimento de seleção 

A nova redação trouxe duas novas hipóteses de dispen-
sa do chamamento público, além daquelas originalmente 
previstas.

Destacamos a previsão do artigo 30, inciso VI, que pre-
vê a dispensa no caso de atividades voltadas ou vincula-
das a serviços de educação, saúde e assistência social, 
desde que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respec-
tiva política.

O artigo 31, por sua vez, é mais específi co ao tratar das 
hipóteses de inexigibilidade, pois cita expressamente que 
esta ocorrerá quando: i) o objeto da parceria é previsto em 
documento internacional no qual sejam indicadas as OSCs 
que utilizarão os recursos; ou ii) quando a parceria decor-
rer de transferência para OSC que esteja autorizada em lei, 
inclusive quando se tratar de subvenções:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento 
público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma en-
tidade específi ca, especialmente quando:

I - o objeto da parceria constituir incumbência pre-
vista em acordo, ato ou compromisso internacional, 
no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão 
os recursos;

II - a parceria decorrer de transferência para or-
ganização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identifi cada expressamente a 
entidade benefi ciária, inclusive quando se tratar da 
subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000.

Nos casos de dispensa e inexigibilidade, o administrador 
público deverá justifi car a decisão, cujo extrato deverá ser 
publicado na mesma data em que for efetivado, sob pena 
de nulidade do ato de formalização da parceria, conforme 
determinado pelo artigo 32.

Além das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, a Lei 
também isenta de chamamento público os casos que envol-
vam recursos transferidos decorrentes de emendas par-
lamentares e os acordos de cooperação:

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento 
que envolvam recursos decorrentes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem cha-
mamento público, exceto, em relação aos acordos de 
cooperação, quando o objeto envolver a celebração 
de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese 
em que o respectivo chamamento público observará 
o disposto nesta Lei.

 Execução e monitoramento 

Outro aspecto importante em que a Lei 13.019/2014 foi 
alterada diz respeito à revogação da exigência do “regula-
mento de compras e contratações da OSC” executora da 
parceria, prevista inicialmente no artigo 34, inciso VII, arti-
go 35, inciso V, alínea i, artigo 42, parágrafo único, inciso II, e 
artigo 43. A redação original da Lei estabelecia que as OSCs 
parceiras deveriam utilizar um regulamento de compras e 
contratações, próprio ou de terceiro, e que este fosse pre-
viamente aprovado pela Administração Pública parceira.  

Este tema foi amplamente discutido ao longo da trami-
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tação da Lei 13.019, tendo causado grande controvérsia, 
diante da potencial ingerência na liberdade de auto-orga-
nização de entidades privadas no momento da aprovação 
destes regulamentos pela Administração Pública.  

Já a atual redação vai no extremo oposto, excluindo a 
previsão de qualquer regulamento para o uso dos recur-
sos públicos repassados, deixando um vazio legislativo num 
tema tão controverso. Este vazio não contribui para o de-
sejado aumento da segurança jurídica nessas relações, 
tampouco para a necessária uniformização de entendi-
mentos relativos ao uso dos recursos repassados no âm-
bito das parcerias.   

Exemplo disso é a própria previsão do artigo 80, que 
autoriza que as OSCs se utilizem, para suas compras e 
contratações com recursos provenientes das parce-
rias, “de sistema eletrônico disponibilizado pela adminis-
tração pública às organizações da sociedade civil, aberto 
ao público via internet, que permita aos interessados 
formular propostas”.  

Este é certamente um dos aspectos críticos que con-
tinuará merecendo toda a atenção e vigilância das OSCs 
para que a prática assegure o equilíbrio entre a correta 
aplicação dos recursos e a não interferência estatal no 
funcionamento das OSCs.

Já previsão da atuação em rede foi sensivelmente des-
burocratizada pela nova redação, que revogou o enges-
sado artigo 25 da Lei original e criou o artigo 35-A, com a 
previsão mais ampla da atuação em rede, por duas ou mais 
organizações da sociedade civil, nos termos de fomento ou 
de colaboração. Exige-se, para tanto, que a organização 
da sociedade civil signatária possua pelo menos 5 anos de 
inscrição no CNPJ e capacidade técnica e operacional para 
supervisionar e orientar diretamente a atuação da organi-
zação que com ela estiver atuando em rede.

Um ponto a ser discutido é como os órgãos e entidades 
da Administração Pública irão auferir a capacidade técnica 
e operacional da OSC, considerando que não há a indicação 
dos parâmetros objetivos que nortearão essa análise.

Com a nova redação, as comissões de seleção e de mo-
nitoramento, que antes deveriam ter, pelo menos, dois ter-
ços de seus membros como servidores, agora passam a ter 
a participação obrigatória de, ao menos, um servidor. 

 Prestação de contas 

A nova redação trouxe outros elementos para tornar a 
prestação de contas mais simples. Manteve a previsão de 
uma prestação de contas simplifi cada, no § 3º do artigo 63, 
mas excluiu o corte de R$ 600 mil, estabelecendo que este 
tema será objeto de regulamentação. Desta forma, possi-
bilita que cada ente da Administração estabeleça as regras 
de prestação de contas de acordo com a sua realidade.

O artigo 67, por sua vez, redefi ne a prestação de contas 
parcial apenas para as parcerias com prazo de duração su-
perior a 1 (um) ano:

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise 
de prestação de contas da parceria celebrada.

§ 1° No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fi ns de ava-
liação do cumprimento do objeto.

§ 2° Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar pres-
tação de contas ao fi m de cada exercício, para fi ns de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

A nova redação demonstra, também, o espírito da lei no 
sentido de focar no controle de resultados das parcerias, 
ao retirar exigências anteriormente previstas no plano de 
trabalho, nas despesas permitidas e nas regras das pres-
tações de contas.

 Prazos para análise da prestação
de contas e prescrição 

As contas da OSC podem ser declaradas como: i) regu-
lares, ii) regulares com ressalva, ou iii) irregulares. Neste úl-
timo caso, a nova redação do artigo 72 prevê que a OSC po-
derá promover o ressarcimento ao erário através de ações 
compensatórias de interesse público (§ 2º).

A Lei traz, ainda, um prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos, a contar da data da apresentação da prestação de 
contas, para que a Administração Pública aplique penali-
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dades decorrentes de infração relacionada à execução da 
parceria, sendo elas:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em cha-
mamento público e impedimento de celebrar parce-
ria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 
governo da administração pública sancionadora, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; e

III - declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou con-
trato com órgãos e entidades de todas as esferas 
de governo, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida a re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a orga-
nização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido 
o prazo da suspensão temporária.

As sanções de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade são de competência exclusiva de Ministro de 
Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, 
conforme o caso. 

Ultrapassado o prazo de 5 anos após a prestação de 
contas, a Administração Pública só poderá aplicar penali-
dade caso se verifi que que ocorreu a edição de ato admi-
nistrativo voltado à apuração da infração, oportunidade 
em que a prescrição fi cará interrompida. 

O PLV 21/2015 previa uma espécie de anistia às entidades 
cujas prestações de contas tivessem sido apresentadas até 
31 de dezembro de 2010 e que não fossem analisadas até a 
entrada em vigor da Lei 13.019. Porém, esse texto foi objeto 
de veto presidencial, pois o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão entendeu que “o dispositivo poderia ense-
jar o arquivamento defi nitivo indiscriminado de prestações de 
contas não analisadas, difi cultando a necessária verifi cação 
acerca da adequada aplicação de recursos públicos”.

No nosso entender, o veto desse texto acarretará o au-
mento do estoque de processos pendentes de análise que 

foram se acumulando ao longo dos anos nas diversas sea-
ras da Administração Pública, sedimentando, por consequ-
ência, a insegurança jurídica das OSCs, que permanecerão 
sem uma estimativa de prazo para que suas contas sejam 
analisadas e aprovadas. 

 Regras de transição 

Com o advento da Lei 13.204, a Lei 13.019 passou a ter 
regras de transição e vigência, previstas no artigo 83, que 
estabelecem que as parcerias existentes na data de en-
trada em vigor da Lei permanecerão regidas pela legisla-
ção em vigor ao tempo de sua celebração. Nesses casos, se 
ocorrer atraso na liberação de recursos por parte da ad-
ministração pública, as parcerias poderão ser prorrogadas 
de ofício, por período equivalente ao atraso.

Se as parcerias tiverem sido fi rmadas por prazo inde-
terminado antes da data de entrada em vigor da Lei 13.019, 
ou forem prorrogáveis por período superior ao inicialmente 
estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entra-
da em vigor desta Lei, serão, alternativamente, substitu-
ídas pelos termos de fomento ou termos de colaboração, 
conforme o caso, ou rescindidas unilateralmente pela ad-
ministração pública.

Outra regra de transição diz respeito à vigência da 
Lei de forma escalonada: o artigo 88 estabelece que a Lei 
13.019 entrará em vigor após decorridos 540 (quinhentos e 
quarenta) dias de sua publicação ofi cial. A sua adoção nos 
Municípios, porém, ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 
2017, salvo se estes optarem, por ato administrativo local, 
por implementá-la a partir de 23 de janeiro de 2016.

 Regulamentação da Lei 13.019/2014

A Lei 13.019/2014 precisará ser regulamentada em al-
guns de seus aspectos. 

Baseada nos fundamentos da gestão pública democrá-
tica, da participação social, do fortalecimento da sociedade 
civil e da transparência na aplicação dos recursos públicos, 
a Lei 13.019/2014 deverá ser observada pela União, Distrito 
Federal, Estados, Municípios, suas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista pres-
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tadoras de serviço público, e suas subsidiárias, no âmbito 
da Política de Fomento e Colaboração.

Dentro de sua autonomia, cada pessoa jurídica que 
compõe a Administração Pública poderá estabelecer nor-
mas específi cas para temas de interesse da execução da 
Política de Fomento e Colaboração em nível local.  

Neste processo de regulamentação, a participação da 
sociedade civil, e também das Universidade e a troca de ex-
periências entre os órgãos da Administração Pública sobre 
os pontos que serão objeto de regulamentação, são, mais 
que medidas desejáveis, exigências da própria legislação.

Neste tempo de vacatio legis decorrido desde a edição 
da Lei 13.019/2014 e a presente data, houve uma série de 
iniciativas que discutiram a Lei e apresentaram sugestões 
e propostas para o seu processo de regulamentação.  

Em junho de 2015, publicamos o Boletim n. 05 – “A Re-
gulamentação da Lei 13.019/2014”, no qual sistematizamos 
propostas, boas práticas e aprendizados mais importantes 
com os quais tivemos contato neste processo de regula-
mentação participativa da Lei, cujo conteúdo, disponível a 
todos5, interessa especialmente àqueles que estejam in-
cumbidos de atuar nos processos de regulamentação da 
Lei 13.019/2014, que será reiniciado nos próximos dias, ago-
ra a partir do seu novo texto.

II - Alterações de outras leis

A publicação da Lei 13.204 promoveu alterações não só 
no texto da Lei 13.204, mas também em outras leis que ver-
sam sobre as OSCs.

 Revogação da utilidade pública federal 

Uma das repercussões mais relevantes é a revogação 
da Lei n° 91/1935, que criou o título de utilidade pública fe-
deral para entidades que serviam desinteressadamente à 
coletividade. 

Em Nota publicada no dia da promulgação da Lei, o Mi-
nistério da Justiça esclareceu que:

A revogação da lei das UPF foi originalmente proposta 
pelo Grupo de Trabalho de Entidades Sociais do Minis-
tério da Justiça, instituído em 2011. O GT concluiu que 
um título honorífi co e discricionário não atendia aos 
princípios republicanos e aos valores da participação 
previstos na Constituição de 1988. A proposta também 
foi debatida pelo governo no âmbito do Programa Bem 
Mais Simples, que trata de medidas de desburocratiza-
ção do Estado, e discutida ainda junto com represen-
tantes da sociedade civil da Plataforma do MROSC6.

Com o advento da Lei 13.204, o título de utilidade pública 
federal deixa de existir, mas não foi estabelecida qualquer 
regra de transição para as entidades que já possuem o tí-
tulo, o que, ao que tudo indica, signifi ca que não haverá a 
necessidade de adoção de qualquer procedimento.

O Ministério da Justiça, inclusive, retirou do seu por-
tal as informações relativas ao requerimento do título de 
Utilidade Pública Federal, sinalizando, portanto, a não obri-
gatoriedade de adoção, por parte das OSCs, de qualquer 
medida para prestar contas do exercício 2015.

 Alteração da Lei das OSCIPS

A Lei 13.204 também trouxe mudanças na Lei 9.790/99, 
que dispõe sobre a qualifi cação de pessoas jurídicas de di-
reito privado, sem fi ns lucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público.

O artigo 3° da Lei 9.790 passa a prever a execução de 
“estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibi-
lização e a implementação de tecnologias voltadas à mobi-
lidade de pessoas, por qualquer meio de transporte” como 
uma das fi nalidades que possibilitam a qualifi cação de uma 
entidade como OSCIP.

(5) http://www.abong.org.br/� nal/download/boletim5.pdf
(6) Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/nova-lei-universaliza-e-desburocratiza-acesso-a-bene� cios-de-organizacoes-da-sociedade-civil.

Último acesso: 15 de dezembro de 2015

ABONG | Dezembro 2015 |  Compartilhar Conhecimento 10



No dia da publicação da Lei, o Ministério da Justiça dis-
ponibilizou, em seu site, orientações acerca das mudanças 
nos procedimentos para qualifi cação das entidades como 
OSCIP. A partir dessa data, os requerimentos poderão ser 
feitos também através de protocolo eletrônico, não mais 
sendo obrigatória a apresentação de documentação em 
meio físico, o que indica uma busca pela desburocratização 
dos procedimentos e uma maior agilidade nos trâmites, fa-
cilitando a gestão institucional das entidades. Nos dizeres 
do Ministério, “a automatização do processo garante não só 
a redução de gastos da administração pública, mas também 
torna o processo mais transparente”7.

A Lei 9.790 também foi alterada no seu artigo 4°, cujo 
parágrafo único passa a permitir a participação de ser-
vidores públicos na composição de conselho ou diretoria 
da OSCIP. Em razão dessa mudança, o Ministério da Jus-
tiça excluiu a obrigatoriedade de as OSCs encaminharem 
a declaração dos membros da diretoria afi rmando que não 
exercem cargo, função ou emprego público.

 Ampliação do incentivo fi scal a
doações de empresas às OSC

A partir da vigência da Lei 13.019, toda e qualquer OSC, 
independente de certifi cação, fará jus a alguns benefícios, 
inclusive aqueles que outrora só eram conferidos às OS-
CIPS e UPFs:

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão 
jus aos seguintes benefícios, independentemente 
de certifi cação: 

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% 
(dois por cento) de sua receita bruta; 

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, 
apreendidos, abandonados ou disponíveis, adminis-
trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, me-
diante sorteios, vale-brindes, concursos ou ope-
rações assemelhadas, com o intuito de arrecadar 
recursos adicionais destinados à sua manutenção 
ou custeio. 

A Lei, porém, estabelece que, para obter os referidos 
benefícios, a OSC deverá possuir pelo menos uma das fi -
nalidades elencadas no artigo 3° da Lei 9.790, tais como a 
promoção da assistência social, cultura, defesa, conserva-
ção do patrimônio histórico e artístico, educação e saúde, 
dentre outras.

Sendo assim, a partir da vigência da Lei 13.019, não ha-
verá segregação destes benefícios entre entidades com 
diferentes titulações, qualifi cações ou certifi cações, uni-
versalizando o acesso aos benefícios, desburocratizando o 
processo e contribuindo para uma maior interação entre o 
Estado e a sociedade civil.

Há que se observar, ainda, que a Lei 13.204 também al-
terou a redação da Lei 9.249/1995, para prever que as doa-
ções, até o limite de dois por cento do lucro operacional da 
pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, devem 
ser efetuadas a organizações da sociedade civil, conforme 
a Lei no 13.019, desde que cumpridos os requisitos previs-
tos nos artigos 3° e 16 da Lei 9.790, independentemente de 
certifi cação.

Portanto, para fazer jus ao benefício, a empresa tribu-
tada pelo lucro real deverá fazer a doação a OSC que te-
nha ao menos um dos objetivos previstos no artigo 3° da 
Lei das OSCIPs e que não possua qualquer participação em 
campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais. 

Na prática, essa ampliação do incentivo fi scal a doa-
ções facilita a captação de recursos por parte das OSCs 
que não possuem titulações. Porém, ao desvincular o be-
nefício a uma certifi cação, perde-se também um meio de 
monitorar as entidades, haja vista que as OSCIPs e UPFs, 
para usufruírem desses benefícios, estavam obrigadas a 
manter a sua condição regular perante o Ministério da 

(7) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-539.htm. Último acesso: 15 de dezembro de 2015.
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Justiça, devendo, para tanto, prestar contas anualmente 
das suas atividades. 

Considerando a novidade do tema, que, em conjunto com 
a revogação da Utilidade Pública Federal, gera um novo cam-
po de organizações sem certifi cação habilitadas, em tese, a 
ser destinatárias de doação incentivada, este tema certa-
mente merecerá análise e acompanhamento mais próximos, 
a fi m de possibilitar que se reverta em um benefício efetivo a 
toda a sociedade, fortalecendo a atuação legítima das OSCs, 
com liberdade, integridade e transparência. 

 Remuneração de dirigentes 

Ponto nevrálgico do segmento sem fi ns lucrativos e que 
sempre levantou muitas discussões é a remuneração de 
dirigentes. Ao longo da história da sociedade civil sem fi ns 
lucrativos, entendia-se que aquele profi ssional que atuasse 
nessa área teria que fazê-lo de forma voluntária, sem per-
ceber qualquer tipo de remuneração.

Ocorre, contudo, que a sociedade civil evoluiu e passou 
a atuar de forma mais organizada, com equipe própria, re-
cursos humanos e orçamentos maiores. Naturalmente, ad-
ministrar uma associação ou uma fundação passou a de-
mandar uma gestão mais presente e atuante, sob pena de 
comprometer o bom funcionamento da entidade. Por con-
sequência, passou-se a verifi car a necessidade de contra-
tar profi ssionais para atuar na administração e, portanto, 
remunerá-los por seus serviços.

Com as vedações legais, esses profi ssionais não pode-
riam ser membros da Diretoria ou de qualquer dos Conse-
lhos, haja vista que a remuneração dessas pessoas signifi -
caria a perda de isenções e imunidades fi scais.

A partir da nova redação da alínea a do § 2º do artigo 
12 da Lei 9.532/97, as associações, fundações ou organi-
zações da sociedade civil, sem fi ns lucrativos podem re-
munerar seus dirigentes, “desde que atuem efetivamente 
na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos 
previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 
1999, respeitados como limites máximos os valores pratica-
dos pelo mercado na região correspondente à sua área de 
atuação, devendo seu valor ser fi xado pelo órgão de delibe-
ração superior da entidade, registrado em ata, com comuni-

cação ao Ministério Público, no caso das fundações”. 
Ou seja, para ter imunidade ou isenção ao Imposto 

sobre a Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido, as OSCs só poderão remunerar os seus dirigentes 
que atuem efetivamente na gestão executiva, e desde que 
tenham ao menos um dos objetivos sociais previstos no 
artigo 3° da Lei das OSCIPs e que não possuam qualquer 
participação em campanhas de interesse político-par-
tidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. A 
remuneração desses dirigentes precisa respeitar como 
limites máximos os valores praticados pelo mercado na 
região correspondente à sua área de atuação, devendo 
seu valor ser fi xado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Minis-
tério Público, no caso das fundações.

Além disso, há que se respeitar o disposto nos §§§ 4o, 
5o e 6o. do art. 12 da Lei 9532/97, que estabelecem: 

 § 4o  A exigência a que se refere a alínea “a” do § 
2o não impede: 
   
 I - a remuneração aos diretores não estatutários 
que tenham vínculo empregatício; e     

 II - a remuneração aos dirigentes estatutários, des-
de que recebam remuneração inferior, em seu valor 
bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabe-
lecido para a remuneração de servidores do Poder 
Executivo federal. 

 § 5o A remuneração dos dirigentes estatutários 
referidos no inciso II do § 4o deverá obedecer às se-
guintes condições:   

 I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge 
ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afi m, de 
instituidores, sócios, diretores, conselheiros, ben-
feitores ou equivalentes da instituição de que trata 
o caput deste artigo; e     

 II - o total pago a título de remuneração para dirigen-
tes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve 
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ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente 
ao limite individual estabelecido neste parágrafo.   
   
 § 6o  O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remune-
ração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor 
que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e 
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de 
jornadas de trabalho. 

Como já se disse, a mudança trazida pela Lei 13.204 na 
redação da Lei 9.532/1997, ainda que com a redação con-
fusa acima transcrita, é um divisor de águas no campo das 
OSCs, pois sedimenta a possibilidade das OSCs em geral 
remunerarem seus dirigentes por serviços prestados.

 Nova hipótese de dispensa de licitação

Por fi m, a Lei 13.204 também alterou o artigo 24 da Lei 
no 8.666/93, que passa a prever mais uma hipótese de dis-
pensa de licitação em razão do acréscimo do inciso XXXIV:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de di-
reito público interno de insumos estratégicos para a 
saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, 
regimental ou estatutariamente, tenha por fi nali-
dade apoiar órgão da administração pública direta, 
sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, 
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 
científi co e tecnológico e estímulo à inovação, inclu-
sive na gestão administrativa e fi nanceira necessá-
ria à execução desses projetos, ou em parcerias que 
envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, 
nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha 
sido criada para esse fi m específi co em data anterior 
à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado.
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