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O Marco Regulatório é Importante?

• Sustentabilidade das OSCs se funda na 

Cidadania.

– Aderência à agenda social e as causas;

– Compromisso e dedicação de lideranças;

• Recurso “em mãos do governo” são tão 

“recursos públicos” quanto aquele doado 

pelo Individuo, pelo Cidadão.



Plataforma

Como surgiram as Convergencias?

• Luta Tradicional das Entidades para 
melhorar o Marco Regulatório

• Dificuldades de acesso a Recursos

– Públicos e Privados – Internos e Externos

– Aumento de Gastos – Redução Receitas

• Criminalização das ONGs e MS (CPIs)

• Crescente burocratização e a super 
regulação (custos crescentes)

• Condicionalidades Exarcerbadas



Plataforma

Como surgiram as convergências?

• Avaliação da Importância das OSCs

– No ambito da economia real (emprego, valor)

– Na Defesa e Construção de Direitos

– Nas Políticas Públicas Nacionais

– No campo dos laços de solidariedade e 

parcerias com entidades internacionais 



Plataforma 

Formatação e Facilitação Inicial

Comite Gestor do Projeto

Marco Regulatorio da Fundação Esquel:

ABONG, ASA, AVINA, CARITAS, 

Fundação Esquel, GIFE, Instituro C&A, 

Pastoral da Criança, MST



Texto da plataforma

As articulações, redes, movimentos e organizações que subscrevem 
esse documento, apresentam aos/às candidatos/as à Presidência da República, uma 
Plataforma para Construção de um Novo Marco Regulatório 
que consolide uma relação harmônica e construtiva das 
Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) com o Estado, os 
governos e com a própria sociedade.

As reivindicações estão embasadas na necessidade de uma política de 
Estado com instrumentos e mecanismos que assegurem a 
autonomia política e financeira das OSCs para o fomento à 
participação cidadã, no sentido de contribuir para a radicalização da 
democracia e a revitalização de processos contemplando 
instrumentos deliberativos e de controle social. 

Ademais, tal política deve favorecer a independência, autonomia e 
sustentabilidade institucional das OSCs e deve, necessariamente, 



Plataforma - Texto

abarcar: 

Processos e instâncias efetivas de participação 
cidadã nas formulações, implementação, 
controle social e avaliação de políticas 
públicas; 

Instrumentos que possam dar garantias à 
participação cidadã nas diferentes instâncias; 

O estímulo ao envolvimento da cidadania com as 
causas públicas, criando um ambiente 
favorável para a autonomia e fortalecimento 
das OSCs; 



Plataforma - Texto

• Mecanismos que viabilizem o acesso 
democrático aos recursos públicos e que 
permitam a operacionalização 
desburocratizada e eficiente das ações de 
interesse público; 

• Um regime tributário apropriado e 
favorecido às OSCs, incluindo a criação e 
aprimoramento de incentivos fiscais para 
doações de pessoas físicas e jurídicas. 



Plataforma

Para sua consecução, propõe-se a constituição de 

um Grupo de Trabalho composto por 

representações das OSCs e dos diversos 

segmentos estatais, sob liderança da Secretaria 

Geral da Presidência da República, 

• Objetivo do GT: elaborar, no prazo máximo de 

um ano, uma proposta de legislação que atenda 

de forma ampla e orgânica, os tópicos aqui 

colocados. 



Plataforma – quem participa?

• Redes 19 (e crescendo)
Articulação Mineira de Agroecologia - AMA ; Fórum Nacional de Tecnologia Social

Articulação Nacional de Agroecologia – ANA; Articulação no Semi-Árido Brasileiro - ASA 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE –

Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA – Forum Brasileiro de Economia Solidária

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Fórum Brasileiro de Economia Solidária - Movimento LBT Negritude 

FBOMS – GT de Formação Política e Educação Ambiental Popular  - Rede Cerrado

Fórum Carajás - Rede de ONGs da Mata Atlântica - RMA

Fórum Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente - FNDCA - Rota da Paz

Confederação Brasileira de Fundações – CEBRAF – Evangélicos pela Justiça Federação 
Mineira de Fundações Associaçoes de Direito Privado-FUNDAMIG

• Entidades Singulares:  89 (e crescendo)



Avanços

• Compromisso da Presidenta

“Nesse sentido, assumo o compromisso, se tiver a honra de ser eleita 
Presidente, de constituir um Grupo de Trabalho, composto por 
representações das OSCs e do governo, que possam expressar a 
diversidade de temas e interesses na esfera pública, sob liderança 
da Secretaria Geral da Presidência da República, com o objetivo de 
elaborar, com a maior brevidade possível,no prazo máximo de um 
ano, uma proposta de legislação que atenda de forma ampla e 
responsável, as necessidades de aperfeiçoamento que se impõem, 
para seguirmos avançando em consonância com o projeto de 
desenvolvimento para o Brasil, o combate à desigualdade social e o 
interesse público.

Um grande abraço, da amiga e companheira,

Dilma Rousseff”



Avanços

• Compromisso do Novo Secretário Geral

Preparar - no prazo de seis meses -

modificações no marco regulatório;

Oferecer as OSCs e Movimentos Sociais que a 

SG seja uma caixa de ressonância da 

expressão das entidades em sua relação com o 

Governo



AVANÇOS

• Inicio das Oficinas das OSCs para discussão e 

preparação de propostas e sugestões

– Identidade

– Acesso a fundos públicos

– Autoregulação

• Reuniões de Trabalho com equipes da SG para 

assuntos emergenciais:

– Contratação de pessoal para OSCs, compra de  

equipamentos e contrapartidas

– Problemas de Gestão via SICONV



AVANÇOS

• Articulação com Redes e Foruns do 

CONSOCIAL e da Reforma Política

• Desenvolvimento de Eventos Regionais e 

Locais; Mobilização e Formação

• Estudo de Legislaçao Comparada (Brasil 

e EU, EUA, America Latina) 



Obrigado



Modo de Acesso aos Recursos Públicos

– Do modo "spray and pray" ao super-regulado
• Assimetria: é necessário reduzi-la! Capacitemos o Governo!

• Caminho do meio

– Modo por Seleção e ou Licitação e ou concurso; um falso 
debate interessante.

• Outros Modos de seleção por “mérito social”, cetificação;

• E a possível Ditadura da burocracia?

– Demanda espontânea?  Quais limites?

– Balanço entre tamanho da operação e nível de complexidade
• Alçada, 

• Contratação "ineficiente e anti-econômica": 
– Governo menos de R$ 100.000; Pastoral da Criança menos de  

50.000.

– Ponto de Equilíbrio e Sustentabilidade de OSCs no Nordeste = 
280.000/ano.







Grupos de 

Valores

2006 2009

% Nr. de 

Entidades

% do Valor % Nr. de 

Entidades

% do 

valor

Até 100 mil 98,2 13,6 98,1 21,5

Até 1 milhão 99,5 27,7 99,6 32,6

Acima de 1 

milhão

0,5 72,3 0,4 67,6

Recursos Governamentais para OSCs
Comparativo 2006 – 2009

(84.000 entidades em 2009, valores em reais)



Grupo 1 : Subvenções e Auxílios

Grupo 2 : Cessões de Direitos sobre Bens e doações, 
transferências com encargos 

Grupo 3 : Acordos Específicos
• Contratos

• Convênios

• Transferência Direta

• Termos de Parceria

Grupo 4 : Incentivos  Fiscais
– Deduções de Imposto para doadores : PF e PJ

– Imunidades, Isenções e Deduções de Impostos Devidos
• Caso do IRPF e IRPJ

• Caso dos Encargos Previdenciários e de Seguridade Social
•

Modalidades de Repasse



Acesso a Recursos Públicos
Condições e Normas

• Assimetria de informações

– Incide sobre o conhecimento do individuo, da iniciativa (projeto) e das 
instituições; É bilateral (financiador e financiado)

– Percepção de Risco gera Condicionalidades: custos

• Recursos limitados e limitáveis

– Busca-se melhor relação benefício custo (ou outra medida). Múltiplas 
Propostas e investimentos (competição). Custo de oportunidade do 
Investimento.

• Modelo e Princípios da Decisão no setor público

– Império do Interesse Público, da Moralidade,  Império da Lei
– Constituição Federal: legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, 

impessoalidade. (Formalismo e Controles)

• Insegurança Jurídica (“fúria legislativa”)


