
CAPÍTULO 12

AUSÊNCIA DE DADOS, LACUNAS DAS ANÁLISES E UMA AGENDA 
DE PESQUISA SOBRE AS OSCs DO PAÍS

Os capítulos precedentes apresentaram aspectos do perfil das OSCs de maneira 
geral, sem explorar em detalhes algumas possibilidades abertas por esses novos dados.  
Este capítulo busca apontar os limites das bases utilizadas e alguns caminhos para 
explorar as potencialidades encontradas em trabalhos a serem desenvolvidos a posteriori. 

Antes, cabe ressaltar que esse esforço é impulsionado pela existência 
do Mapa das Organizações da Sociedade Civil como plataforma pública de 
transparência das organizações da sociedade civil (OSCs) e suas parcerias 
com o poder público. Além de disponibilizar bases de dados públicos do 
governo federal, o mapa oferece ferramenta para os estados e os municípios 
encaminharem – preferencialmente, criando rotinas automáticas – os micro-
dados das parcerias celebradas na gestão, para que possam ser gratuitamente 
disponibilizadas na plataforma. Também permite que as próprias organizações 
complementem suas informações com dados privados indisponíveis nas bases 
públicas, qualificando o seu perfil. 

Espera-se que, no médio prazo, o Mapa das Organizações da Sociedade 
Civil dê contribuição relevante à integração das informações dos entes federados 
aqui proposta. Uma agenda igualmente importante é compreender os espaços de 
participação social nos quais as organizações atuam. Estas informações também 
estão sendo reunidas pelo mapa, por meio de informações autodeclaratórias das 
organizações, mas também podem ser enviadas pelos entes federados, caso as tenham.

No capítulo sobre as transferências voluntárias de recursos públicos, sugere-se 
a importância de uma análise própria sobre o orçamento público, para identificar 
de modo mais preciso as atividades desenvolvidas pelas OSCs que contam com tais 
recursos. Algumas questões pedem esclarecimento. Quais as razões e implicações,  
na parceria estado-OSCs, do movimento de descentralização dos recursos executados?  
Quais as atividades registradas nas transferências que ocorrem na modalidade 
de aplicação 90, “aplicações diretas”? Por que elas não ocorreram por meio das 
“transferências para entidades sem fins lucrativos”? Por que parte expressiva  
das transferências para OSCs aparecem em transferências voluntárias para estados? 
Seria porque os estados retransferem recursos originalmente federais e firmam 
parcerias com OSCs para a execução das políticas? 
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Como se viu, o maior crescimento das transferências voluntárias ocorreu 
nos estados e nos municípios. Além de saber quais as áreas de políticas – aspecto 
mencionado adiante – seria oportuno identificar se a origem do recurso é federal, 
pois indicaria que, na implementação da política no nível subnacional, as OSCs 
tornam-se agentes relevantes para pôr em marcha políticas sob responsabilidade dos 
entes públicos. A União tem os estados, os municípios e as OSCs como potenciais 
parceiros. Os estados podem contar com municípios e OSCs para execução de 
suas políticas, e os municípios basicamente com as OSCs. Essa lógica se reflete 
nos dados? Quanto mais dispersa no território a política, maior a probabilidade 
de parcerias com OSCs? 

Ademais, é relevante esclarecer aspectos necessários para identificar o caráter 
da colaboração das OSCs em políticas. Quando a OSC é complementar, suple-
mentar ou substituta do estado? A esse respeito, uma análise exclusivamente sobre 
o orçamento, verificando o percentual de recursos orçamentários em cada ação e 
programa orçamentário – do Plano Plurianual (PPA) federal, por exemplo –, daria 
resposta mais completa a essa indagação. 

As associações entre a existência de OSCs e os Índices de Desenvol-
vimento Humano (IDHs), que se mencionou no capítulo 3, constituem 
um tema sobre o qual ainda se sabe pouco. Existe uma difusa expectativa 
teórica de que a atuação das OSCs relaciona-se com ações que favorecem o 
crescimento do IDH. Mas o mecanismo causal é fugaz. Modelos que incluam 
outras variáveis pertinentes poderiam explicar de modo mais satisfatório 
como OSCs e desenvolvimento humano se conectam, qual o sentido da 
causalidade, caso seja unidirecional, e com que finalidades de atuação OSCs 
e desenvolvimento socioeconômico se relacionam. 

Todas essas questões ajudariam a compreender nuances e características 
de setores das OSCs que grande parte das vezes foram tratados como homo-
gêneos aqui, em função do nível de abstração requerido por uma análise 
marcadamente descritiva e geral.

Se as informações apresentadas aqui revelaram de modo abrangente o perfil 
das OSCs do país, revelam também limitações, seja pela indisponibilidade de 
dados existentes, seja por acesso restrito. Há vários atores que ajudariam a produzir 
informações relevantes para responder a questões que remodelariam os termos do 
debate atual sobre as OSCs do país; por isso consideramos essa uma agenda de 
pesquisa em desenvolvimento. As bases que os órgãos oficiais disponibilizam são 
muito relevantes para ensejar outras pesquisas e análises. 
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Apesar de o movimento por dados abertos1 e transparência governamental, 
governo aberto2 ou governo digital estar em franco avanço, as informações que 
os portais orçamentários estaduais e municipais disponibilizam sobre as transfe-
rências de recursos para a execução de políticas em parceria com OSCs ainda é 
insuficiente, e, em geral, carece de detalhamento para identificar cada parceria  
e suas características. Somente um esforço coletivo poderá integrar as informações 
disponíveis em um banco de dados unificado. 

Por que essas informações são importantes? Vale lembrar – como indica o 
gráfico 4 do capítulo 10 – que a maior parte dos recursos públicos destinados para 
as OSCs tem origem nos orçamentos de estados e municípios, não no orçamento 
federal. Por isso, para identificar de forma mais segura a relevância das OSCs 
nas políticas públicas do país, é fundamental integrar essas fontes. A própria 
compreensão do número de OSCs que hoje atuam em parceria com o poder 
público e quais são as principais áreas da colaboração só poderá avançar se houver 
organização desses dados. 

Um segundo grupo de dados indisponíveis diz respeito às fontes de recursos 
das OSCs, o que envolve dados sobre isenções, imunidades tributárias e incentivos 
fiscais, incluindo também as doações da sociedade brasileira para as organizações.  
É difícil considerar políticas de fortalecimento da sociedade civil sem realizar análises 
e pesquisas – de incentivo à doação às OSCs, por exemplo – cujas informações 
estão hoje sob resguardo da Receita Federal do Brasil (RFB). 

A Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio de suas áreas institucio-
nais que tratam de estudos e pesquisas, pode contribuir para este grande passo.  
É necessário conhecer mais sobre o financiamento das OSCs se forem selecionadas 
variáveis econômicas e financeiras – agregadas, para preservar o sigilo fiscal –  
das pessoas e empresas, relacionando-as com as doações das pessoas físicas e jurídicas 

1. A Política Nacional de Dados Abertos do Poder Executivo federal foi prevista no Decreto no 8.777/2016, que estabeleceu 
regras para disponibilização de dados no âmbito dos órgãos do Poder Executivo federal. O objetivo da política é promover 
a ampliação do foco da transparência para que não se limite a combater a corrupção e controlar os gastos públicos,  
mas que também alcance a qualidade do gasto, assim como a obtenção de informações para monitorar e avaliar as 
políticas públicas. Além disso, essa legislação tem por finalidade aumentar o controle social e promover o desenvolvimento 
de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor 
oferta de serviços públicos para a sociedade. A implementação da Política Nacional de Dados Abertos ocorrerá com 
a execução de um Plano de Dados Abertos no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública federal, 
direta, autárquica e fundacional. 
2. O Brasil faz parte da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP), com mais setenta outros 
países. Ingressou desde a sua criação, em setembro de 2011. A parceria requer do país o compromisso de fortalecer 
práticas relacionadas à transparência dos atos governamentais, prevenir e combater a corrupção, melhorar a prestação dos 
serviços públicos e promover a participação social e o acesso à informação pública. Os planos de ação possuem duração 
de até dois anos. Ao longo desse período, os governos precisam publicar, anualmente, um relatório de autoavaliação sobre 
a execução dos compromissos assumidos. Os países também são avaliados pelo Mecanismo de Avaliação Independente 
(Independent Report Mechanism – IRM). Esse mecanismo opera, principalmente, por meio da publicação de relatórios 
independentes de avaliação, sendo um intermediário e outro ao final do ciclo, para monitorar a execução dos planos 
de ação. Os relatórios são elaborados por um consultor internacional independente e avaliam a implementação dos 
compromissos e a evolução no cumprimento dos princípios de governo aberto, além de apresentar recomendações técnicas. 
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que declaram anualmente ter realizado doação. Esse cruzamento poderia trazer 
para análise valores, localidades, tipo de beneficiário da doação, a utilização ou 
não de incentivo fiscal e qual, entre outras informações.

A agenda referente ao campo da sociedade civil organizada é ampla. Pode-se 
relacionar as doações e algumas variáveis selecionadas, identificar variações entre 
tipos de beneficiários, tipos de doadores, associações com produto interno bruto 
(PIB), renda, pobreza e outras. Pode-se ainda organizar dados sobre a carga tributária 
das OSCs, as renúncias tributárias e os mecanismos de incentivo.

Os dados sugerem uma receita bruta, em 2013, das entidades sem fins 
lucrativos (ESFLs) isentas e imunes à tributação – que é uma aproximação para o 
universo das OSCs – por volta de R$ 400 bilhões.3 Ao se somar as transferências 
reportadas por governos municipais, estaduais e federal, os valores atingem,  
de modo aproximado, 35 bilhões (gráfico 4, capítulo 10), que correspondem a menos de  
10% da receita bruta identificada. Outros 90% da receita não têm identificação 
clara, e seria um bem público para a sociedade brasileira ter este conhecimento. 

Quando estes dados forem sistematizados será possível ter uma base de 
conhecimento sobre doações – baseadas em incentivos ou não – para fins públicos, 
das empresas e dos cidadãos. Ao examinar as relações das doações com variáveis 
sociais e econômicas, será possível saber também do impacto fiscal delas. Esclarecer 
e discernir doações de pessoas físicas e doações de pessoas jurídicas descriminaria de 
modo claro o que usualmente são ações conduzidas por motivos diferentes. O gasto 
tributário em saúde, educação e assistência – 24 bilhões, em 2012 – tem relação 
direta com estas informações, que não estão disponíveis ao público (IBGE, 2017b). 

Igualmente relevante é identificar as relações das doações com a evolução das 
OSCs e da ação governamental por meio dos fundos setoriais, tais como os fundos 
da criança e adolescente, os fundos dos idosos, os fundos de cultura e os fundos de 
meio ambiente. Seria possível explorar também os impactos de normas e regras dos 
incentivos fiscais (ou tributários) sobre os valores e o destino das doações realizadas.

Agenda complementar é identificar o tamanho do voluntariado que trabalha 
em OSCs, que permitiria estimar, ao lado das informações sobre doações, a dispo-
sição da sociedade brasileira para colaborar com as OSCs e engajar-se, direta ou 
indiretamente, em atividades que aquelas desempenham. Os dados aqui revelados 
apontam um setor que é dominado por OSCs sem vínculos formais de trabalho. 
Esta informação poderá ser melhor qualificada se for possível identificar a força de 
trabalho efetiva, seja ela formal, seja não, das OSCs, em diferentes áreas de políticas. 

3. Valores corrigidos para preços de janeiro de 2018 (IBGE, 2017b). 
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Outro tópico da agenda decorre da inexistência de um sistema classificatório oficial 
mais detalhado sobre as áreas de atuação das OSCs, que constitui um obstáculo ao trabalho 
de pesquisa. A adoção desse sistema mais detalhado – que poderia ser a própria Classifi-
cação dos Objetivos das Instituições sem Fins Lucrativos a Serviço das Famílias (Copni)4 
Ampliada, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)5 – apoiaria 
a gestão pública, ao disponibilizar informações precisas, em registros oficiais, das diferentes 
áreas ou finalidades de atuação das OSCs. À falta destas informações, multiplicaram-se os 
cadastros setoriais construídos por cada órgão, em função das necessidades de informação 
para implementar as políticas sob sua jurisdição. 

O mapa reúne os títulos e certificados outorgados pelo Estado no âmbito 
federal. Sua reunião de cadastros setoriais provoca a reflexão sobre a sobreposição 
de cadastros dessa natureza e a necessidade de melhoria dos cadastros vigentes, 
para que sejam esforços integrados aos demais. 

Outro aspecto a ser destacado, como se nota nesta publicação, relaciona-se à 
CNAE-Subclasses.6 Trata-se de instrumento que tem possibilitado organizar a base de 
informações para a maior parte dos trabalhos sobre as áreas de atuação das OSCs. Ocorre 
que, no nível de subclasses, definir categorias mais específicas, detalhadas com base no 
critério da finalidade de atuação, será mais útil em diversos tipos de trabalhos. Atualmente, 
a estrutura hierárquica que abrange a maior parte das OSCs está disposta como no box 1.

BOX 1
Estrutura hierárquica da CNAE para atividades de organizações associativas 

Seção S – Outras atividades de serviços

Divisão 94 – Atividades de organizações associativas

Grupo 94.3 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Classe 94.30-8 – Atividades de defesa de direitos sociais

Subclasse 9430-8/00 – Atividades de defesa de direitos sociais

Grupo 94.9 – Atividades de associações não especificadas anteriormente
Classe 94.91-0 – Atividades de organizações religiosas

Subclasse 9491-0/00 – Atividades de organizações religiosas ou filosóficas

Classe 94.92-8 – Atividades de organizações políticas
Subclasse 9492-8/00 – Atividades de organizações políticas

Classe 94.93-6 – Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
Subclasse 9493-6/00 – Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

Classe 94.99-5 – Atividades associativas não especificadas anteriormente
Subclasse 9499-5/00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente

Fonte: IBGE (2018a).

4. Do acrônimo em inglês Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households. 
5. O instrumento da Copni Ampliada, definido pelo IBGE para produção de informações estatísticas, poderia servir a 
este tipo de propósito, como se argumenta adiante.
6. CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
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Observa-se que o grupo 94.9 compreende quatro classes, e que cada uma destas 
compreende outras quatro subclasses, sendo que a última delas é uma categoria 
das atividades associativas não especificadas em outras classes/subclasses anteriores.

A dificuldade reside na falta de um maior detalhamento da classe 94.30-8 
em subclasses mais específicas; já esta classe abrange 42% das OSCs. Além desta 
categoria, o grupo 94.9 possui número restrito de classes e abrange 35% do total 
de OSCs, e a classe 94.99-5 abrange 10% do total de OSCs.

Sendo a CNAE a classificação oficial do sistema estatístico nacional,  
que padroniza os códigos de atividades econômicas para a produção de informações 
estatísticas, e a sua derivada, CNAE-Subclasses,7 amplamente utilizada nos cadastros 
e registros administrativos (e especialmente tributários) do país, a revisão das cate-
gorias compreendidas pela divisão 94 para a criação de novas subclasses resultaria 
em uma maior visibilidade das OSCs para os registros administrativos, gestores 
públicos e estudiosos decorrentes da maior especificação das finalidades de atuação. 

Uma possibilidade seria incluir como critério de abertura destas subclasses 
algumas categorias específicas da classificação da Copni Ampliada utilizada em  
As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil – Fasfil (IBGE, 
2012, p. 166-173). É sabido que a classificação baseia-se em consenso internacional,  
mas de fato é necessário tornar mais “brasileira” essa classificação, podendo,  
em uma eventual revisão, ainda conectar com as políticas públicas e as legislações 
correspondentes brasileiras. 

A discussão sobre as taxas de evolução, nascimento e encerramento das OSCs 
também é de grande relevância e poderá ser analiticamente mais útil se for possível: 
i) ampliar a série a ser analisada, incluindo a Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais) de anos anteriores a 2010; e ii) houver meios para registrar de modo seguro 
os encerramentos em cada ano da Rais, distinguindo-os de simples omissões na 
declaração. A esses dados poderá se juntar uma análise mais fina sobre a variação no 
crescimento de organizações em diferentes finalidades de atuação, considerando a 
heterogeneidade do setor. É de se esperar que associações rurais ganharão impulso 
a partir de políticas nacionais de estímulo à agricultura familiar. Essa hipótese se 
confirma? Nessa linha, um amplo espectro de análise sobre a variação regional e 
temática do associativismo no Brasil poderá ser produzido. De modo geral, explorar 
séries históricas pela reconstrução da Rais elucidará tendências no setor que ajudam 
a compreendê-lo melhor.

7. A CNAE-Subclasses é uma classificação hierarquizada em cinco níveis e deriva da CNAE. Os quatro primeiros níveis 
hierárquicos da CNAE-Subclasses seguem, necessariamente, a estrutura da CNAE, e não podem ser alterados enquanto 
não houver revisão da CNAE que segue o calendário de revisões da International Statistical Industrial Classification of 
All Activities (Isic), classificação internacional de referência elaborada e mantida pela Divisão de Estatísticas das Nações 
Unidas. A gestão da CNAE-Subclasses cabe à Subcomissão Técnica para a CNAE-Subclasses, instituída no âmbito da 
Comissão Nacional de Classificação (Concla) em junho de 1998, e que tem a coordenação da SRF e a participação de 
representantes das três esferas de governo.
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Vale ressaltar que o Mapa das Organizações da Sociedade Civil possibilita às 
OSCs inserirem as informações que forem definidas de modo declaratório, incluindo, 
além de suas finalidades de atuação a partir dos campos existentes, novas finalidades 
que julgarem pertinentes. Espera-se que, no médio prazo, as novas entradas declaradas 
por uma parte das centenas de milhares de OSCs possam ser fonte para propor 
novas taxonomias, tipologias e alternativas de classificação.

A agenda anteriormente apresentada é um trabalho coletivo que, se espera, 
pode avançar com a colaboração de pesquisadores da área e órgãos públicos, 
muitos deles responsáveis por gerar e disponibilizar informações indispensáveis. 
As OSCs têm sido parte da vida social e política do país, em especial do período 
de redemocratização. A construção de pesquisas e conhecimento sólido sobre 
seu papel, mais do que as reconhecer como agentes decisivos, é um recurso para 
fortalecer as capacidades de formular e implementar políticas de interesse coletivo. 
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APÊNDICE A

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS FINALIDADES DE ATUAÇÃO DAS OSCs

Este apêndice detalha os tipos de organizações que compõem cada finalidade de 
atuação, conforme classificação utilizada nesta publicação. 

Grupo 1 – Saúde

1.1 Hospitais

Este subgrupo compreende:

• os hospitais gerais ou especializados que permitem internações de longa ou 
curta duração, hospitais psiquiátricos, centros de medicina preventiva, consul-
tórios médicos e dentários, clínicas médicas e outras atividades ambulatoriais.

1.2 Outros serviços de saúde

Este subgrupo compreende:

• outras organizações relacionadas à área da saúde, incluindo aquelas que 
oferecem atividades de apoio à gestão de saúde e as de práticas integrativas 
e complementares à saúde humana.

Grupo 2 – Cultura e recreação

2.1 Cultura e arte

Este subgrupo compreende:

• associações e demais tipos de organizações que oferecem serviços de 
produção e promoção de artes cênicas, espetáculos e atividades com-
plementares, atividades de criação artística, como a de artistas plásticos 
(pintores, escultores) e escritores, bem como a gestão de espaços para 
artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas. Clubes literários, 
de cinema e de fotografia, as associações de música, de arte, e demais 
organizações associativas ligadas à cultura e à arte, como as de artesanato, 
de colecionadores, carnavalescas etc.;

• compreende também bibliotecas e arquivos; museus de todos os tipos, 
jardins botânicos e zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e 
áreas de proteção ambiental. Inclui atividades de exploração, restauração 
artística e conservação de lugares e prédios históricos e de outros locais 
de interesse cultural ou educacional.
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2.2 Esportes e recreação

Este subgrupo compreende:

• associações desportivas, atléticas e recreativas, tais como clubes diversos 
(futebol, natação, esportivos, camping etc.), grupos de escoteiros, asso-
ciações de turismo e de intercâmbio e outras atividades de lazer.

Grupo 3 – Educação e pesquisa

3.1 Educação infantil

Este subgrupo compreende:

• atividades de instituições de ensino que se destinam ao desenvolvimento 
integral da criança, em geral, de até 3 anos de idade;

• atividades de ensino pré-escolar em escolas maternais e jardins de infância, 
preferencialmente para crianças de 4 e 5 anos de idade;

• atividades das classes de alfabetização (CAs), quando prestadas por escolas 
maternais e jardins de infância;

• escolas de educação especial que desenvolvem atividades educacionais 
regulares de educação infantil;

• instituições assistenciais que abrigam crianças, normais ou com deficiências 
mentais ou físicas, cujas mães são necessitadas ou trabalham fora do lar.

3.2 Ensino fundamental

Este subgrupo compreende:

• atividades de ensino fundamental de primeira a nona séries regulares 
– as instituições que oferecem cursos e exames supletivos no nível de 
conclusão do ensino fundamental (primeira a nova séries), da modalidade 
de educação de jovens e adultos, ministrados nos estabelecimentos de 
ensino fundamental;

• serviços de educação especial no ensino fundamental oferecidos em escola 
exclusivamente especializada;

• atividades dos cursos de alfabetização de adultos;

• atividades de ensino a distância do ensino fundamental;

• atividades de ensino especial do ensino fundamental.
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3.3 Ensino médio

Este subgrupo compreende:

• atividades de ensino médio de formação geral (ensino médio regular) – 
os serviços de educação especial no ensino médio –, as instituições que 
oferecem cursos e exames supletivos no nível de conclusão do ensino 
médio da modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, minis-
trados nos estabelecimentos de ensino médio;

• ensino médio profissionalizante, programa em extinção que está sendo 
substituído, gradativamente, pelos cursos de educação profissional;

• instituições que oferecem cursos normais de nível médio;

• atividades de ensino a distância do ensino médio;

• atividades de ensino especial do ensino médio.

3.4 Educação superior

Este subgrupo compreende:

• instituições de educação superior que oferecem exclusivamente cursos 
de graduação; as instituições de educação superior que oferecem 
cursos de graduação combinados com os de pós-graduação; e as 
instituições de educação superior que oferecem exclusivamente cursos 
de pós-graduação e extensão. Este subgrupo compreende também as 
atividades de ensino a distância da educação superior.

3.5 Estudos e pesquisas

Este subgrupo compreende:

• três tipos de atividades de pesquisa e desenvolvimento: as atividades de 
pesquisas básicas, de trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos 
com o objetivo de obtenção de novos conhecimentos sobre causas de  
fenômenos ou efeitos observáveis, sem a previsão de aplicação ou  
de uso determinado; as atividades de pesquisa aplicada, de investigação 
original, que têm por objetivo a aquisição de novos conhecimentos 
direcionados, principalmente para uma finalidade ou objetivo específico; 
e as atividades de pesquisa experimental, de trabalho sistemático baseado 
em conhecimentos prévios, envolvendo pesquisas ou experiências com 
o objetivo de criar ou aperfeiçoar materiais, produtos, dispositivos, 
processos, sistemas e serviços.
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3.6 Educação profissional

Este subgrupo compreende:

• instituições que oferecem educação profissional, de acordo com o que 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996. Este subgrupo compreende também as 
atividades de ensino a distância da educação profissional.

3.7 Outras formas de educação/ensino

Este subgrupo compreende:

• organizações que proveem o ensino de esportes, o ensino de arte e cultura, 
o ensino de idiomas e outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente, tais como: treinamento em informática e cursos prepa-
ratórios para concurso.

3.8 Atividades de apoio à educação

Este subgrupo compreende:

• serviços de gestão e de apoio ao sistema e ao processo educacional.

Grupo 4 – Assistência social

4.1 Assistência social

Este subgrupo compreende:

• atividades de provisão de serviços residenciais combinados com serviços 
de enfermagem e assistência social. Na composição destas atividades,  
a infraestrutura fornecida é significativa, sendo os serviços prestados uma 
combinação de serviços de saúde e de serviços sociais. Os serviços de 
saúde compreendem, sobretudo, a prestação de serviços de enfermagem;

• fornecimento de uma variedade de serviços de assistência social.

Grupo 5 – Religião

5.1 Religião

Este subgrupo compreende:

• atividades de organizações religiosas ou filosóficas;

• atividades de igrejas, mosteiros, conventos ou organizações similares;

• atividades de catequese, celebração ou de organização de cultos;
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• igrejas, mosteiros, fraternidades, pastorais, conventos, templos, irman-
dades, sinagogas, terreiros, comunidades cuja principal finalidade era de 
natureza religiosa.

Grupo 6 – Associações patronais e profissionais

6.1 Associações empresariais e patronais

Este subgrupo compreende:

• atividades das organizações em que os interesses dos membros são o 
desenvolvimento e a prosperidade de empresas ou de ramos comerciais 
específicos – as atividades das organizações, das federações e das confede-
rações empresariais e patronais, nos níveis nacional, estadual e municipal, 
centradas na representação (diante de órgãos da administração pública e 
em negociações trabalhistas) e na comunicação (difusão de informações);

• atividades das câmaras de comércio e das corporações e dos orga-
nismos similares.

6.2 Associações profissionais

Este subgrupo compreende:

• atividades das organizações e associações constituídas em relação a uma 
profissão, área técnica ou área de saber e prática profissional, tais como 
as associações médicas, de advogados, de contadores, de engenheiros,  
de arquitetos, de economistas etc., centradas em:

 - estabelecimento e fiscalização do cumprimento de normas profissionais;

 - representação perante órgãos da administração pública;

 - atividades das organizações e associações artísticas, tais como as 
associações de atores, pintores etc.

• atividades de organizações e associações constituídas por membros da 
comunidade científica.

6.3 Associações de produtores rurais, pescadores e similares

Este subgrupo compreende:

• organizações que exploram de forma ordenada os recursos naturais vegetais 
e animais em ambiente natural e protegido, o que abrange as atividades 
de cultivo agrícola, de criação e produção animal; de cultivo de espécies 
florestais para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental; 
de extração de madeira em florestas nativas, de coleta de produtos vegetais 
e de exploração de animais silvestres em seus habitat naturais; a pesca 
extrativa de peixes, crustáceos e moluscos e a coleta de produtos aquáticos, 
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assim como a aquicultura – criação e cultivo de animais e produtos do 
meio aquático. Também fazem parte deste subgrupo o cultivo de produtos 
agrícolas e a criação de animais modificados geneticamente.

Grupo 7 – Desenvolvimento e defesa de direitos e interesses

7.1 Defesa de direitos – múltiplas áreas

Este subgrupo compreende:

• associações que receberam mais de uma classificação, sendo difícil sua 
classificação em apenas uma categoria devido às diferentes atividades 
exercidas pela associação.

7.2 Associações de pais, professores, alunos e afins

Este subgrupo compreende:

• associações de pais e mestres, pais e professores, pais e alunos, conselhos 
escolares e afins. Foram excluídas as associações definidas como caixas 
escolares, que são unidades executoras do Programa Dinheiro Diretas na 
Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

7.3 Associação de moradores

Este subgrupo compreende:

• associações/união de moradores, de bairros e das habitações populares.

7.4 Associações patronais e profissionais

Este subgrupo compreende:

• os conselhos que fiscalizam o exercício profissional, as associações profissionais 
ou de classe, os sindicatos e as centrais sindicais, as atividades de organizações 
empresariais patronais nos diferentes níveis. As atividades de instituições 
centradas na difusão de informação, fiscalização em relação a uma profissão 
ou centradas na representação e/ou comunicação empresarial; e os clubes 
de lojistas, as associações de produtores rurais e os clubes de pescadores.

7.5 Centros e associações comunitárias

Este subgrupo compreende:

• as associações ou os centros comunitários que promovem o desenvolvi-
mento comunitário.

7.6 Cultura e recreação

Este subgrupo compreende:
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• as associações culturais; as associações de artesãos; as escolas de samba, 
os grupos carnavalescos ou as agremiações carnavalescas. As atividades 
das academias de letras, os grupos de teatro, coral, folclórico; os museus, 
as bibliotecas, os centros de tradições gaúchas (CTGs); as atividades de 
rádio e televisão e outras atividades artísticas;

• as associações recreativas, esportivas e atléticas; os grupos de escoteiros 
e de guardas-mirins; os clubes e as escolinhas de futebol e de outros 
esportes, além dos clubes de jeep, camping, surf; as associações de turismo, 
de intercâmbio e de funcionários voltadas para o esporte, o lazer e a 
recreação e outras atividades relacionadas ao lazer.

7.7 Saúde, assistência social e educação

Este subgrupo compreende:

• os hospitais; os serviços de atendimentos de urgência e emergência 
(pronto-socorro); as instituições de saúde com internação, como sana-
tórios, centros de medicina preventiva. Além dos centros, das casas,  
das unidades de atenção à saúde e dos agentes comunitários; as atividades 
de atenção ambulatorial, os consultórios dos profissionais da área de saúde, 
as associações de terapias alternativas, como as comunidades terapêuticas 
e outras atividades relacionadas à atenção à saúde;

• as associações de assistência social a crianças, adolescentes, jovens, idosos, 
pessoas com deficiência, pessoas em situação de exclusão social, sendo 
essas associações geralmente: orfanatos, asilos, albergues, centros corre-
cionais, instituições de acolhimento, centros de convivência, centros de 
reabilitação para pessoas com tendência ao consumo de álcool e outras 
drogas e também os conselhos tutelares;

• as atividades de ensino infantil (creche, escolas de educação infantil, jardins 
de infância); ensino fundamental; ensino médio; curso técnico/profissiona-
lizante; ensino superior (graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado); 
e também as associações que oferecem educação especial, alfabetização de 
adultos, educação de jovens e adultos, atividades de ensino a distância, cursos 
de educação profissional, sejam esses cursos presenciais, sejam semipresenciais 
ou a distância. Além disso, incluem os centros de estudos e pesquisa em 
educação, as atividades de pesquisas básicas, aplicadas ou experimentais; as 
associações que oferecem cursos de treinamento profissional e gerencial, 
cursos de informática, artes, balé, música, idiomas, corte e costura; curso 
de condutores (autoescolas), pilotagem de aeronaves e barcos e também as 
atividades de professores independentes (aulas particulares).
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7.8 Religião

Este subgrupo compreende

• paróquias, igrejas, centros espíritas, sinagogas, mesquitas, conventos, 
templos, centros evangélicos, lojas maçônicas, seminários, dioceses, 
enfim, todas as associações que promovem e dão apoio a crenças, serviços 
e rituais religiosos.

7.9 Meio ambiente e proteção animal

Este subgrupo compreende:

• as associações de defesa do meio ambiente, de proteção aos animais e à 
natureza; as atividades de assistência veterinária, bem como hospitais e 
laboratórios veterinários e instituições que fornecem os serviços de vaci-
nação, esterilização e ambulância para animais, e também as associações 
que possuem atividades de reservas ecológicas, jardins botânicos, zoológico 
e os parques nacionais.

7.10 Desenvolvimento rural

Este subgrupo compreende:

• as associações de desenvolvimento rural e agrícola, os distritos de 
irrigação, assentamentos rurais, as centrais de organização de agricultura 
e as comunidades agropecuárias.

7.11 Defesa de direitos de grupos e minorias

Este subgrupo compreende:

• as associações de defesa de direitos de crianças, adolescentes, pessoas com 
deficiência, população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgênero), população 
indígena, negros, mulheres e portadores do vírus HIV. Compreender também 
as associações de aposentados, anistiados, donas de casa, veteranos e estudantes 
(centros ou diretórios acadêmicos).

7.12 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos

Este subgrupo compreende:

• as organizações incluídas em outras categorias de desenvolvimento e defesa 
de direitos, tais como emprego e treinamento, habitação, outras formas de  
desenvolvimento e defesa de direitos, outras instituições privadas sem 
fins lucrativos e categorias ora indefinidas, que não foram alocadas em 
nenhum dos subgrupos descritos anteriormente;

• as empresas juniores;
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• as cooperativas habitacionais, as sociedades habitacionais e as asso-
ciações que são responsáveis pela construção, pela gestão e pelo 
financiamento de habitações;

• as instituições de crédito ou microcrédito, as agências de desenvolvimento, 
além das demais formas de desenvolvimento e defesa de direitos não 
alocadas em outras categorias/subcategorias;

• as comissões de formaturas, as associações de corredores de ruas, as associações 
de apoio a pessoas portadoras de diferentes doenças;

• as associações não classificadas em nenhuma categoria/subcategoria 
apresentada anteriormente.

Grupo 8 – Associações de atividades não especificadas anteriormente

8.1 Associações de atividades não especificadas anteriormente

Este subgrupo compreende

• as atividades de organizações associativas diversas criadas para defesa de 
causas de caráter público ou objetivos particulares não relacionadas a 
qualquer atividade classificada em outros grupos ou subgrupos.

Grupo 9 – Outras organizações da sociedade civil

9.1 Outras organizações da sociedade civil

Este subgrupo compreende:

• as organizações da sociedade civil não alocadas em nenhum dos grupos 
ou subgrupos descritos anteriormente.
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APÊNDICE B

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DO 
UNIVERSO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (2016)

Conforme se especifica no capítulo metodológico, há entidades sem fins lucrativos 
(ESFLs) que não preenchem os cinco critérios necessários para figurar como organi-
zação da sociedade civil (OSC). Essas entidades estão reunidas em dez grupos, que 
são os mesmos que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) 
adotou para constituir seu universo de fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos (Fasfil). A lista a seguir reproduz, com pequenas adaptações textuais,  
as justificativas apresentadas na publicação do IBGE (2012, p. 16-17) para a exclusão 
desses dez grupos, uma vez que as razões da exclusão são idênticas. 

CAIXAS ESCOLARES E SIMILARES

As caixas escolares são unidades financeiras executoras e adquirem personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, quando registradas no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) como tais. Têm como principal função 
administrar os recursos financeiros da escola, oriundos da União, do Distrito 
Federal, dos estados e dos municípios, e aqueles arrecadados pelas unidades esco-
lares. Tratam-se de unidades executoras do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e que passaram 
a ser utilizados também pelos entes subnacionais como unidades para execução 
do seu próprio orçamento na área de educação. Não atendem ao critério de serem 
“privadas”, na maioria dos dispositivos legais do país.

PARTIDOS POLÍTICOS

Os partidos políticos são regidos por um arcabouço jurídico específico e controlados 
e fiscalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Trata-se, pois, de um sistema 
de partidos ancorados no direito público. Para que a organização partidária possa 
funcionar, deve haver um reconhecimento do TSE, que irá verificar vários requisitos, 
entre eles o seu caráter nacional. Portanto, podem ser livremente constituídos 
por qualquer grupo de pessoas. Tendo em vista estas especificidades, os partidos 
políticos não atendem ao critério de organização “voluntária”.

SINDICATOS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

No Brasil, a Constituição Federal assegura a liberdade de associação sindical ou 
profissional. Contudo, estabelece o regime da unicidade sindical, ou seja, é vedada 
a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
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categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida 
pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área 
de um município. A Constituição Federal estabelece, também, a contribuição 
sindical oficial, com desconto em folha de pagamento, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical. A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) – Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – elenca várias prerrogativas 
que só podem ser exercidas por organizações sindicais, tal como a participação nas 
negociações coletivas de trabalho. Diante dessas características, foram excluídas 
as entidades sindicais, por não atenderem ao critério de organização “voluntária”,  
na medida em que a sua criação é condicionada a uma categoria profissional espe-
cífica e à não existência de uma outra entidade sindical na mesma base territorial.

CONDOMÍNIOS

Com o advento do novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), os 
condomínios em edifícios passaram a ser regidos por essa lei. A Lei no 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, ficou restrita à normatização das incorporações imobiliárias e 
das construções de edificação em condomínio. Segundo os Artigos 1332 e 1333 do 
Código Civil, institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis. A convenção que constitui o con-
domínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das 
frações ideais, e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre 
as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Embora seja 
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, o condomínio é criado 
em razão de uma situação específica, que é a ocorrência fática de uma propriedade 
comum em edificações. Essa característica exclui os condomínios do critério de 
organização voluntária, na medida em que não podem ser livremente constitu-
ídos por qualquer grupo de pessoas. Eles devem ser criados compulsoriamente. 
Ademais, as regras da administração do condomínio, as competências do síndico, 
os principais direitos e deveres dos condôminos e outras regras gerais são definidos 
em lei, não havendo autonomia organizativa. Embora sejam autoadministrados, 
essa administração é limitada e condicionada ao disposto em lei.

CARTÓRIOS

Segundo a Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973), os 
serviços concernentes aos registros públicos ficam a cargo de serventuários privativos 
nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Judiciária do Distrito 
Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária 
dos Estados. Os cartórios não atendem aos critérios de organizações privadas, auto-
administradas e voluntárias, pois podem ser organizações públicas ou organizações 
privadas estabelecidas mediante uma concessão do estado. Ademais, exercem uma 
função pública delimitada em lei, referente aos registros públicos no país. 
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SISTEMA S

Os serviços sociais autônomos, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado 
sem fins lucrativos, são criados ou autorizados por lei. São também mantidos por 
dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. Diante dessas caracte-
rísticas, foram excluídos do grupo das OSCs, por não atenderem ao critério de 
organizações voluntárias, na medida em que não podem ser livremente constituídos 
por qualquer grupo de pessoas. 

ENTIDADES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

De acordo com a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, as pessoas capazes de 
contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis. O árbitro escolhido pode ser qualquer pessoa capaz e 
que tenha a confiança das partes. Pode ser escolhido também um órgão arbitral 
institucional ou entidade especializada. Essas organizações, embora sejam privadas, 
institucionalizadas, autoadministradas e voluntárias, não atendem plenamente 
ao critério de “não lucrativas”, pois são criadas, em sua maioria, visando a uma 
finalidade lucrativa de prestação de serviço de arbitragem.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

A Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000, facultou às empresas e aos sindicatos a 
possibilidade de instituir comissões de conciliação prévia, que devem ter composição 
paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição 
de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. A lei citada, entre outras 
questões, define o número de membros da comissão, o mandato de seus membros, 
os procedimentos e os prazos para a resolução dos conflitos trabalhistas. Diante 
dessas características, foram excluídas as comissões de conciliação prévia, por não 
atenderem ao critério de organização “voluntária”, na medida em que só podem 
ser constituídas por empresas e sindicatos a partir de exigências legais específicas.

CONSELHOS, FUNDOS E CONSÓRCIOS MUNICIPAIS

Não atendem ao critério de entidades “privadas”. Essas organizações são pessoas 
jurídicas de direito público, normalmente criadas por atos normativos emanados 
por um agente público.

CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS

Estas organizações podem assumir a forma de uma pessoa jurídica de direito 
público ou de direito privado com ou sem fins lucrativos. Não atendem ao critério 
de organização privada, sem fins lucrativos e voluntária.
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APÊNDICE C

BASES DE DADOS DO MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Na estrutura metodológica do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, os dados 
agrupados representam a caracterização das organizações da sociedade civil (OSCs) 
e incluem, adicionalmente, as formas de interação entre essas organizações e o 
estado, por exemplo, por meio de titulações e outorgas, recursos públicos e presença 
em instituições participativas. Neste Perfil das Organizações da Sociedade Civil no 
Brasil não se incluiu informações sobre os títulos e os certificados outorgados pelo 
poder público que caracterizam as organizações, mas que podem ser encontrados 
no Mapa das Organizações da Sociedade Civil. 

Relevante mencionar que até março de 2016 existia o Cadastro Nacional de 
Entidades Sociais (CNES), gerido pelo Ministério da Justiça (MJ), que continha 
as organizações qualificadas como organização da sociedade civil de interesse 
público (Oscip). O cadastro extinto também reuniu as entidades que detinham 
a “declaração de utilidade pública federal”, em vigor até dezembro de 2015, 
quando foi revogada. 

As organizações na área de saúde, educação e assistência social podem 
pleitear para o ministério respectivo a Certificação de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (Cebas). A lógica das titulações como chancela de idoneidade 
tem sido questionada, com base no argumento de que o estado não deve 
ter atividade cartorial para reconhecer adicionalmente o que seus cadastros 
originários já fazem. 

A seguir constam as bases de dados que hoje compõem o Mapa das Organi-
zações da Sociedade Civil. 

RAIS

A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) consiste em um registro adminis-
trativo criado em 1975, com periodicidade anual, visando suprir necessidades da 
gestão governamental para o setor de trabalho e emprego, por meio de informações 
que auxiliam: i) no controle da atividade trabalhista no país; ii) no provimento 
de dados para a elaboração de estatísticas de trabalho; e iii) na disponibilização de 
informações do mercado de trabalho às entidades governamentais.
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CNES-OSCIP

A qualificação de Oscip é titulação prevista em lei e é conferida somente: 

às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham pelo menos uma das finalidades (...) tais como, promoção da assistência 
social, promoção gratuita da educação, defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, entre outras (Brasil, 1999).

O cadastro CNES foi extinto pelo MJ e o banco com as informações atua-
lizadas sobre as Oscips certificadas pelo ministério é quinzenalmente atualizado 
pelo Mapa das Organizações da Sociedade Civil. 

CEBAS

A Cebas é concedida a entidades beneficentes de assistência social, quais sejam, 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como requisito para 
a isenção do pagamento de contribuições para a seguridade social prevista na 
Constituição Federal, Artigo 195. A certificação dá também, entre pares, prioridade 
para celebração de parcerias com o poder público. Esta certificação é outorgada 
pelo Ministério da Saúde (MS), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), de acordo com a área de atuação 
preponderante da entidade.

CENSO SUAS

Realizado anualmente, o Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo 
Suas) consiste no processo de monitoramento de coleta de dados, via formulário 
eletrônico, preenchido pelas secretarias e pelos conselhos de assistência social 
dos estados e municípios. A iniciativa é fundamentada pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas) – Lei no 8.742/1993 – e regulamentada pela Resolução 
no 145/2004. A coordenação do Suas está também a cargo da Secretaria Nacional 
de Assistência Social do MDS.

CNES

O Cadastro Nacional de Entidades de Saúde (CNES) reúne os estabelecimentos 
de saúde, que consistem em qualquer lugar com a finalidade de realizar ações  
e/ou prestarem serviços de saúde, seja coletiva, seja individualmente, e independente-
mente do seu porte ou nível de complexidade. A tabela disponibilizada pelo Datasus 
permite selecionar organizações com a natureza jurídica “entidade beneficente sem fins 
lucrativos” que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS) e apresentar 
informações como esfera administrativa, tipo de gestão, tipo de prestador, tipo de 
estabelecimento, ensino/pesquisa, número de leitos e tipo de atendimento prestado.



175Apêndices

CNEAS

O Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social (CNEAS) é regulamentado 
pela Lei no 12.101/2009 e coordenado pela Secretaria Nacional de Assistência 
Social do MDS. O CNEAS relaciona as OSCs que desempenham atividades de 
assistência social e que são acompanhadas por parte do estado.

CNEA

O Cadastro Nacional das Entidades Ambientais (CNEA) foi instituído com o 
objetivo de manter em banco de dados o registro das entidades ambientalistas não 
governamentais atuantes no país.

CNIS

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um banco de dados do governo 
federal criado em 1989 que armazena informações trabalhistas e previdenciárias 
dos trabalhadores brasileiros. É um relatório de informações do trabalhador e um 
dos documentos mais importantes no universo previdenciário brasileiro. O CNIS 
resulta da integração de dez outras bases de informações, entre as quais os dados 
cadastrais das fichas do CNPJ, sob gestão da Secretaria da Receita Federal.

SALIC

O Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) é o sistema informatizado 
do Ministério da Cultura (MinC) pelo qual é feito o recebimento, a análise das 
propostas culturais e também a aprovação, a execução, o acompanhamento e a 
prestação de contas dos projetos culturais elaborados por pessoas físicas e jurídicas 
sob a égide da Lei no 8.313/1991. O Salic é regulamentado pela Portaria MinC 
no 30/2009 e coordenado pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura 
(Sefic) do MinC.

SLIE

A Lei no 11.438/2006 regulamenta o incentivo fiscal a pessoas físicas e jurídicas 
que realizem doações ou patrocínio a projetos desportivos e paradesportivos apre-
sentados por órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. O Sistema 
da Lei de Incentivo ao Esporte (SLIE) tem plataforma eletrônica para cadastro 
de propostas relacionadas à lei e é administrado pela Comissão Técnica da Lei de 
Incentivo ao Esporte, dentro do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte 
do Ministério do Esporte.
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FNDCT/FINEP

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) é uma empresa pública vinculada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Tem o objetivo de 
desenvolver o Brasil econômica e socialmente por meio do investimento público em 
ciência, tecnologia e inovação em projetos que abrangem empresas, universidades 
e outras instituições públicas e privadas.

SIAFI

Trata-se do principal instrumento utilizado pelo Ministério da Fazenda/Tesouro 
Nacional para registrar, acompanhar e controlar a execução orçamentária, financeira 
e patrimonial do governo federal. Os repasses de recursos para ESFLs podem ocorrer 
de forma direta ou indireta, por meio de órgão ou entidade da administração 
pública estadual, municipal ou distrital, com a condição de que as atividades 
desempenhadas estejam de acordo com o programa de governo ou impliquem 
realização de projeto, serviço ou evento de interesse recíproco. 

SICONV

Sistema que reúne e processa informações sobre as transferências de recursos do 
governo federal para órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos.  
O Sistema de Gestão de Convênios (Siconv) é administrado pela Secretaria de Gestão 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). O repasse 
sob a égide da Lei no 13.019/2014 acontece por meio de termos de colaboração, 
de fomento e acordo de cooperação, que são destinados à execução de programas, 
projetos e ações que sejam de interesse comum. Todos os procedimentos referentes 
à seleção, à formalização, à execução, ao acompanhamento e à prestação de contas 
das parcerias são realizados diretamente no Siconv.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Esta base de dados reúne as informações das OSCs que atuam como representantes 
em instituições participativas, principalmente os conselhos nacionais de políti-
cas públicas. Esses conselhos atuam no ciclo de importantes políticas públicas,  
em diferentes áreas. Há quatro papéis previstos em lei e exercidos por eles: consulta, 
fiscalização, normatização e deliberação. No entanto, os conselhos não exercem 
necessariamente todas essas funções.
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