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üCONHECER

üCONSCIENTIZAR

üORIENTAR

üPREVENIR (agir)

üOPORTUNIDADE (AÇÃO!)

OBJETIVO DA NOSSA CONVERSA



•O que é isso?

•Minha OSC/ONG precisa?

•Vai pegar?

•É Moda?

•Deve ser coisa de “gringo”!

Para começar..





DEFINICÕES INICIAIS - Compliance
• Expressão originada do verbo inglês to comply

•cumprir, satisfazer, realizar ou
executar o que é imposto
• a palavra compliance significa a obrigação de cumprir e

fiscalizar o cumprimento de regulamentos internos e
externos, normas e diretrizes estabelecidas.

à“agir de acordo com uma regra”

àAtravés da conformidade, proporcionar a
“acreditação, segurança e credibilidade!”
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DEFINIÇÕES INICIAIS - Decreto nº 8.420/2015

“Programa de integridade consiste, no âmbito
de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas e diretrizes com
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.”
FUND.: ART. 41
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Lei 12.846/13à OSC

•Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização
objetiva administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às
sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou
não, independentemente da forma de organização ou modelo
societário adotado, bem como a quaisquer fundações,
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território
brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente.
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Estrutura Básica do Programa de Integridade  
na forma da Lei 12.846

1) Mecanismos e Procedimentos de 
Controles Internos

2) Auditoria – TESTES

3) Canal de denúncia de irregularidades 

4) Códigos de ética e de conduta
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Conceitos Básicos Importantes:

•Compliance àconformidade com as Normas e Obrigações em 
Geral

• CULTURA DA ORGANIZAÇÃO E SEU MERCADO
• FOCO NA ÉTICA E BOA CONDUTA

•Integridade àFOCO NA PREVENÇÃO E COMBATE AOS  atos 
ilícitos praticados contra a administração pública 
(CORRUPÇÃO, ETC)

• PREVISÃO LEGAL – LEI 12.846/13
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üPREVENÇÃO/IDENTIFICAÇÃO/
CORREÇÃO

üSEGURANÇA E PROTEÇÃO
De pessoas e entidades

üCREDIBILIDADE E 
SUSTENTABILIDADE À OSC

FOCO:



Onde falhamos na implantação do Programa de integridade?

- Como implantou?
- “COMPROU PRONTO”
- Apoio ao programa
- independência

- Quem “coordenou”?
- Engajamento de todos

- Treinamento
- Ampla divulgação

- Inclusão de Terceiros/Parceiros
- DEIXOU DE SER PRÁTICO, SIMPLES E ABRANGENTE !
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DESAFIOS
REALIDADE ENCONTRADA/ESPERADA:

• DESCONHECIMENTO
• OBRIGAÇÃO LEGAL (??)
• CULTURA DA ORGANIZAÇÃO E 

SUAS PESSOAS
• DEFICIÊNCIAS NA GESTÃO E 

SUAS PRÁTICAS
• “CONTABILIDADE” COM 

FALHAS
• CONTINUIDADE NAS AÇÕES 

(MUDANÇAS DE GESTÃO)
• INVESTIMENTOS X CUSTOS

• OPORTUNIDADE DA MUDANÇA
• NOVA CULTURA E PADRÕES 

CONDUTA
• CONHECER A ENTIDADE E SEUS 

PROCESSOS E CONTROLES
• INVESTIMENTOS EM PREVENÇÃO
• CONTROLES INTERNOS E 

TRANSPARÊNCIA CONTÁBIL
• AUDITORIA EXTERNA
• BOAS PRÁTICAS
• SUSTENTABILIDADE



NOVO AMBIENTE GLOBAL DE TRANSPARÊNCIA
• NOVOS PLAYERS

• ACORDOS INTERNACIONAIS

• NOVOS RISCOS

• NOVAS NORMASà TIPOS PENAIS

• MAIOR CONTROLE EXTERNO

• LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
• PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
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Transformando Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Preâmbulo
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. 
Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a 
erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 

extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável.
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NOVA ATITUDE!
CONDUTA ÉTICA



•Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano
ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma
reflexão sobre a moral.

•Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada
cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre
o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mau.

• No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito
semelhante. São ambas responsáveis por
construir as bases que vão guiar a conduta do
homem, determinando o seu caráter, altruísmo e
virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e
de se comportar em sociedade.

https://www.significados.com.br/etica-e-moral/

Conceitos Importantes

“Dever ser”

https://www.significados.com.br/etica-e-moral/


O CÓDIGO DE ÉTICA (E CONDUTA) DA ORGANIZAÇÃO

“Código de Ética é um instrumento bastante útil para a 
tomada de decisão das organizações, seja com ou sem fins 

lucrativos, que regulamenta e institucionaliza 
diretrizes e dá orientações quanto aos 

aspectos morais e condutas éticas com os 
públicos com que ela se relaciona.”

Prof. Maiso Dias (CE)

à Valores da ORGANIZAÇÃO!
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ESTRUTUTA BÁSICA DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
Conteúdo Básico do Código conforme CGU (Ministério da Transparência):

a) Princípios, Diretrizes e Valores da Organização 
(Missão-Visão-Valores)

b) Políticas de Prevenção de Fraudes, Erros e ilícitos

c) Vedações expressas

d) Esclarecer sobre os canais de comunição

e) Proibição de retaliação aos denunciantes

f) Apuração, Investigação e Punições
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TERCEIRO SETOR EM 
“GRANDES” 
MUDANÇAS
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Terceiro Setorà ONG/Organizações da Sociedade Civil

Políticas Públicas

Financiamento
SUSTENTÁVEL

Gestão e Governança

Recursos Humanos/
Profissionalização

Doadores 
X

Investidor Social

Novos “mercados”
GLOBALIZAÇÃO COMPLIANCETransparência

Modelos Híbridos
Social Economy

NOVAS DEMANDAS
Impacto Social

Atividades Fim e Meio

Ambientes 
Orgânicos

COLABORATIVOS

PLANEJAMENTO

TECNOLOGIA
LGPD

“REPENSAR”

ECONOMIA: 
LINEARà

CIRCULAR/COLABORATIVA

Leis Anticorrupção
PLD

Negócios Sociais
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üTerceiro Setor à serviços, empregos, tributos, NEGÓCIOS,  dentre outros;
üDesonerações à FLUXO DE CAIXA

üRelacionamento Jurídico com Pessoas, Entidades, Empresas, Poder
Público;

üIntegração com Políticas e Sistemas Públicos
üParcerias e Desonerações: 

üRecursos Públicos envolvidos

üLegislação Ampla e Variada

Cenário Atual das Entidades do Terceiro Setor
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ONG X OSCàLEI 13.019/14 - MROSC
Art. 2º,I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que:

ü não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e

ü que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social,

ü de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;

b) as sociedades cooperativas 

c) as organizações religiosas
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“Novos” Riscos!



• SUA ORGANIZAÇÃO CORRE RISCOS?

• Você e sua equipe conhecem as Leis e normas 
aplicáveis?

• Sua ORGANIZAÇÃO possui CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA e 
Política de Prevenção?

• Seus funcionários e parceiros são orientados?

REFLEXÃO SOBRE RISCOS 



AMPLO E COMPLEXO ACERVO DE

LEIS E NORMAS DE

FORTE IMPACTO 

NAS 

ENTIDADES E DIRIGENTES



LEI 8.137, de 27 de dezembro de 1990 -
Crimes contra a ordem tributária

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº
9.964, de 10.4.2000)

ØI - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;

ØII - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;

ØIII - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;

28

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9964.htm
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ØIV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;

ØV - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.



Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

ØI - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;

ØII - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos;

ØIII - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
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ØIV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o
estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

ØV - utilizar ou divulgar programa de processamento de
dados que permita ao sujeito passivo da obrigação
tributária possuir informação contábil diversa daquela
que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.



CENÁRIO ATUAL DA FISCALIZAÇÃO NAS OSC

Gráfico: www.arquivei.com.br
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Compreender riscos e ameaças do cenário 
atual de monitoramento fiscal, financeiro, 
de mudanças trazidas pela sofisticação dos 

cruzamentos de informações destas e de 
outras naturezas, os convênios entre entes 

de fiscalização nacionais e internacionais e o 
plano anual de fiscalização da Receita 

Federal do Brasil;





QUEM É O “DIRIGENTE” DA OSC?



DIRIGENTE – MROSC – LEI 13.019/19
ØDIRIGENTE ESTATUTÁRIO ou CONTRATADO

• Artigo 2º,IV:

dirigente: pessoa que detenha poderes de
administração, gestão ou controle da organização da
sociedade civil, habilitada a assinar termo de
colaboração, termo de fomento ou acordo de
cooperação com a administração pública para a
consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, ainda que delegue essa competência a
terceiros;

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm


RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES E 
DOS PROFISSIONAIS

O ATO VOLUNTÁRIO NÃO AFASTA O RISCO E A RESPONSABILIDADE!



“... O risco do empreendimento, pouco
importando sua finalidade, não pode ser
transferido aos seus empregados, tampouco à
sociedade. A responsabilidade pelo
gerenciamento de uma associação sempre
será daqueles que a administram"

AP 02035.1999.382.02.00-1

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
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Consequências de ordem pessoal:

•Responsabilidade pessoal do Administrador

que pode ser de ordem civil e também

criminal, além de trabalhista e

fiscal/tributária entre outras;

•Responsabilidade por ação e omissão.



CCàDOS PODERES ( RESPONSABILIDADES) DOS ADMINISTRADORES

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos
administradores, exercidos nos limites de seus
poderes definidos no ato constitutivo.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
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CÓDIGO CIVIL -
Dos Atos Ilícitos

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
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CC -Da Obrigação de Indenizar

Art. 942. Os bens do responsável pela 
ofensa ou violação do direito de 

outrem ficam sujeitos à reparação do 
dano causado; e, se a ofensa tiver 

mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela 

reparação.



GESTOR DA OSCà AGENTE PÚBLICO
• CÓDIGO PENAL  - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940

• Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública.

• § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e 
quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade 
típica da Administração Pública. 

• (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/cp-decreto-lei-n-2-848-de-07-de-dezembro-de-1940


Proposta:
Parágrafo único:
Sujeita-se às sanções previstas por esta
lei, no tocante a recursos de origem
pública, o particular, pessoa física
ou jurídica, que celebra com a
Administração Pública
convênio, contrato de
repasse, contrato de
gestão, termo de parceria,
termo de cooperação ou
ajuste administrativo
equivalente.

PL : Improbidade 
Administrativa
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Art. 135 - Código Tributário Nacional - CTN
São pessoalmente responsáveis:

III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.



PORTANTO,
Investir em Integridade e Conformidade

INVESTIMENTO na Prevenção
X

Custo do Remédio (MAIOR)



Compliance
Programa de Integridade pode:

qMitigar riscos da organização, na forma da lei

qMinimizar a exposição à criminalização dos administradores 
e funcionários 

qAprimorar Processos e Controles

qPRESERVAR A REPUTAÇÃO



BEM DE MAIOR VALOR 

A PREVENÇÃO VISA PROTEGER  

INSTITUIÇÕES E AS PESSOAS DE BEM!

R E P U T A Ç Ã O



Níveis de Riscos e Responsabilidades



MAPEAR E AVALIAR 
RISCOS x CONTROLES
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Riscos:

ü Identificação;
üAnálise;
üQuantificação (impacto e probabilidade de ocorrência);
üDefinição;
üAcompanhamento;
üMedição das ações mitigatórias.

ANÁLISE DE RISCOS - COMPLIANCE
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MAPA DE RISCOS
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
– COMPLIANCE

ASPECTOS PRÁTICOS
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Parâmetros de Integridade às MPE/OSC
1. FUNDAMENTALàComprometimento da alta direção;

2. Adoção e implementação de padrões de conduta, código de 
ética, políticas e procedimentos;

3. Treinamentos e divulgação do programa de integridade;

4. Registros contábeis confiáveis;

5. Controles internos que assegurem a elaboração e a 
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras;
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Estabeleça Políticas - Algumas Áreas e Ações:
Ø Política de Compras e Fornecedores

Ø Política de Pagamentos e de Reembolsos

Ø Política de contratações em Geral

Ø Política de Gestão de Serviços Terceirizados

Ø Política de Prestações de Contas

Ø Política de Parcerias, Apoios e Patrocínios

Ø Política de Gestão de Riscos

Ø Política de Viagens e Deslocamentos

Ø Política de RH

Ø Política de Segurança e TI

Ø Política de Comunicação e MKT 
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(INSTITUCIONAL)

• Cumprimento dos dispositivos estatutários e normativos, 
por todos órgãos e membros da organização.

• Segregação dos interesses da OSC dos interesses dos associados 
ou membros - Independência

• Previsão dos órgãos específicos (segregação e competências)
• Governança Corporativa (IBGC)

• Comitês à órgãos

• Ajustes estatutários (CC)

Compliance e Estatuto 
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INTEGRIDADE E GOVERNANÇA

AG



Conselho Fiscal (ATUANTE E PREPARADO)

FUNÇÕES (Art. 1.069 CC/03)

•Examinar regularmente os livros e
documentos contábeis e fiscais;

•exarar parecer como resultado da análise dos
documentos contábeis e operações financeiras
e outras informações relevantes de ordem
econômica e patrimonial;

•Denunciar erros, fraudes ou crimes
descobertos, solicitando e sugerindo
providências;

EXEMPLO
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ART. 46 do CC - Fundamentação Estrutural Básica do estatuto:

Art. 46. O registro declarará:
I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.
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Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

• I - a denominação, os fins e a sede da associação;

• II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

• III - os direitos e deveres dos associados;

• IV - as fontes de recursos para sua manutenção;

• V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;
•
• VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução.

• VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
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ALGUMAS DICAS PARA CONFORMIDADE
INSTITUCIONAL:

• ASSOCIADOS/MEMBROS
• Qualidade
• Eleição
• Direitos e Deveres

• DOS BENS E O PATRIMÔNIO

• FINALIDADES E ATIVIDADE PREPONDERANTE

• ATIVIDADES:
• FIM
• MEIO

• RENDAS E RECEITAS

• FUNDOS E RESERVAS
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ALGUMAS DICAS DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL:

• ASPECTOS ESPECÍFICOS DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E IGREJAS
• ATIVIDADES SOCIAIS E MISSIONÁRIAS
• MISSÕES E VÍNCULOS INTERNACIONAIS

• MANUTENÇÃO E DESPESAS COM ASSOCIADOS/MEMBROS

• RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES CONGÊNERES

• CLÁUSULAS PARA CAPTAÇÃO E INCENTIVOS
• Doadores – ISP
• Investidores Sociais (CAPITAL) 
• Fundos Patrimoniais
• ÁREAS ESPECÍFICAS: 

• ESPORTE, CULTURA, AMBIENTE, etc
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OSCIP e o Estatuto – lei 9.790
Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas
expressamente disponham sobre:

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência;

II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em
decorrência da participação no respectivo processo decisório;

III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;
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IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da
extinta;

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação
instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela
qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos
desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social;

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da
entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a
ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação;
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OSCIP e o Estatuto – lei 9.790



DA LEI  12.101/09 – IMUNIDADE E A CERTIFICAÇÃO 
CEBAS

ENTIDADES BENEFICENTES
Os Arts. 1º, 2º e 3º da Lei 12.101/2009 apontam como requisitos para a CERTIFICAÇÃO

que a entidade deve:

1)- Ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos;

2)- Desenvolver suas atividades de entidade beneficente de assistência social com a
finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação,
constituídas no mínimo 12 (doze) meses antes do exercício fiscal que servirá ao
reconhecimento;

3)- Atender ao disposto na Lei 12.101/2009;

4) - Obedecer ao princípio da universalidade do atendimento. É proibido dirigir suas
atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional;

5) - Prever, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a
entidades públicas.
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INTEGRIDADE – COMPLIANCEàCLÁUSULA ESTATUTÁRIA
Capítulo X –

Das Políticas de Prevenção à Corrupção e Desvios de Conduta e do 
Programa de Integridade e Controle Interno

Artigo XX. No atendimento de seus objetivos e finalidades é vedado ao XXX, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto aos objetivos deste Estatuto, ou
de outra forma a ele não relacionada, buscando garantir, ainda, que seus dirigentes,
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

• Parágrafo único. Em atenção ao caput, serão nulos de pleno direito os atos
praticados com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na legislação vigente e no presente Estatuto.
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CLÁUSULA ESTATUTÁRIA
• Artigo XX. Não poderão ser admitidos no XXX como empregados: cônjuges e 

parentes consanguíneos ou afins de diretores do XXXX e de seus associados ou de 
representantes de pessoas jurídicas associadas.

• Artigo XX. A Diretoria do XXXX, através de Normas Específicas, poderá 
estabelecer a Política de Integridade, o Código de Ética e Conduta e os Canais de 
Comunicação e Denúncia (compliance) como elementos de Prevenção e Controle.

• §1º. As normas acima mencionadas têm caráter geral e são aplicáveis a todos 
integrantes do XXXX, representando um compromisso de seus dirigentes, voluntários, 
colaboradores e prestadores de serviços no cumprimento das Leis, Estatuto e demais 
disposições. 

• §2º As Normas deste capítulo se constituem em Política Permanente do XXXX e sujeitas 
a avaliação e aprimoramento pela sua diretoria.

• §3º A critério da Assembleia poderão ser constituídos Comitê de Gestão de Riscos e 
Comitê de Auditoria para gestão, monitoramento e atendimento do estabelecido neste 
capítulo e nas respectivas normas.
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REGIMENTOS, 
REGULAMENTOS,NORMAS
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Regimento Interno – a regulamentação das 
especificidades da Entidade

Documento de natureza administrativa que regula,
por normas internas e disciplinadoras, as
atividades de um órgão, filial, departamento ou
setor, detalhando os princípios, conceitos, alcance,
abrangência e atribuições previstas de forma
genérica no estatuto.



ATAS, EDITAIS E DOCUMENTOS
NÃO SÃO 

“SIMPLES ASPECTOS BUROCRÁTICOS”
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Algumas Áreas - Atenção e  Riscos
• INSTITUCIONALàREGISTROS DE SECRETARIA DA OSC

• TRABALHISTA e PRESTADORES DE SERVIÇOS

• PROCURAÇÕES AMPLAS

• MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PARCERIAS

• ATIVIDADES E RECURSOS NO EXTERIOR

• AMEAÇAS - BULLYING – ABUSOS – ASSÉDIO

• LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
• SIGILO E PROTEÇAO DE INFORMAÇÕES E REDES

• Cuidados no “ambiente web” e “Nuvem”

• CERTIFICAÇÃO DIGITAL

àNUNCA TENHA 
CONFIANÇA ABSOLUTA!
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Lei Geral de Proteção de Dados
CLÁUSULA ESTATUTÁRIA

DO RESPEITO AO DIREITO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Capítulo X – Do Respeito ao Direito de Proteção de Dados Pessoais 

Artigo x.
A ENTIDADE atua de modo a garantir o respeito ao direito individual de proteção de dados
pessoais, bem como o direito à privacidade informacional e às normas que tratem sobre a
proteção de dados pessoais, atuando de modo a respeitar os Direitos Fundamentais de
Liberdade e de Privacidade e do Livre Desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Artigo x.
A ENTIDADE sujeita-se às exigências da Administração Pública e quando necessário adotará
medidas de segurança, técnicas e administrativas com a finalidade de proteger os dados
pessoais de seus usuários, em conformidade com os padrões técnicos que vierem a ser
impostos pela Autoridade Nacional responsável por zelar, implementar e fiscalizar o
cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais.

76

INSTITUCIONALIZAR



Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998:

q atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade
pública ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência
social, inclusive mutualidade.

q O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que
comprovadamente realizar no desempenho das atividades
voluntárias.

q Tais despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for
prestado o serviço voluntário.

àPREENCHER O TERMO DE VOLUNTARIADO;

TRABALHO VOLUNTÁRIO
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REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES –
ASPECTOS GERAIS

• ASPECTOS JURÍDICOS ESTATUTÁRIOS; FISCAIS;CONTÁBEIS E ÉTICOS
• Possibilidade Legal, Estatutária e Financeira (capacidade)

• SERVIÇOS DO DIRIGENTE ESTATUTÁRIO OU SERVIÇOS NOS PROJETOS

• CUIDADOS àestipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens 
de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no 
exercício de suas funções.

• DOCUMENTAÇÃO SUPORTE
• PARÂMETROS RAZOÁVEIS
• Conflitos com Apoiadores (?)

• RISCOS:
• CUIDADO COM “JEITINHO”

• “MONTAR OSC PARA SE SUSTENTAR”

• “Documento em nome de terceiros”
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REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES –
ASPECTOS GERAIS

• Aspectos Legais da Remuneração de Dirigentes nas OSC:
• Qualificadas como OSCIP - Lei 9.790/99
• Entidades Imunes em Geral – Lei 9.532/97 – Art. 12
• Entidades Imunes com CEBAS - Lei 12.101/09 – Art. 29
• Entidades Isentas em Geral – Lei 9.532/97

• MROSC:
• § 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência, inclusive na 

plataforma eletrônica, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de 
remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com 
recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, na forma do 
art. 80.

79



Alguns Riscos COMUNS
• TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES – ESPECIFICIDADES AO ESTATUTO E OPERAÇÕES

• CEBAS – IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS
• Lei 12.101/09:

• CERTIFICAÇÃO(ART. 3º)  E IMUNIDADE (ART 29)
• Educação, Saúde , Assistência Social
• Gratuidades ao Público Alvo

• OSCIP – termos de Parceria (LEI 9.790)
• Impossibilidade do CEBAS

• OS – Contratos de Gestão (LEI 9.637)
• Possibilidade do CEBAS

• MROSC LEI 13.019 
• – PARCERIAS COM PODER PÚBLICO

• Aspectos Estatutários, Contábeis, Operacionais
• Do Planejamento à Prestação de Contas
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- FORTE CONTROLE CONTÁBIL
- CONTROLES INTERNOS
- TRANSPARÊNCIA
- ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL



Alguns Riscos

•FALHAS NA GOVERNANÇA

•FALTA DE CONTROLE, FORMALIDADE OU
MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E
CONTÁBEIS
•RECIBOS E NOTAS “FALSAS”

•COMPRA E VENDA DE BENS X ORIGEM FINANCEIRA

•RECEITAS NÃO DECLARADAS E MOVIMENTADAS
EM BANCO
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• DOAÇÕES àORIGEM - “DUVIDOSA”

• FALSOS EMPRÉSTIMOS OU OPERAÇÕES

• OPERAÇÕES “FAMILIARES”

• OPERAÇOES COMPLEXAS OU INJUSTIFICADAS

• SPED:

• E-SOCIAL
• CONTABILIDADE àRETIFICAÇÕES NA ECD -àAUDITORIA
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A VEZ DO COMPLIANCE
Originado do verbo em inglês to comply, o termo compliance signifi ca agir de acordo com uma regra, uma instrução 

interna, um comando ou pedido. Trata-se, portanto, do conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e 
regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa. 

Mesmo para ONGs que não possuem grandes recursos, inclusive para criar uma área dedicada ao compliance, é 
possível aplicar regras para evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer na instituição. 

O advogado e contador Ricardo Monello dá algumas dicas de compliance para os gestores:

OBEDEÇA AO ESTATUTO
é a regra de ouro para qualquer enti-

dade. Cabe aos gestores darem o 
exemplo para os demais colaborado-
res, mostrando a eles a importância 

de se respeitar as regras.

Crie CANAIS DE COMUNICA-
ÇÃO PARA DENÚNCIAS, sem-
pre garantindo o sigilo e que todas as 

manifestações serão analisadas.

Monitore constantemente se as 
MEDIDAS DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO – com proprieda-
des baseadas na confi dencialidade, 

integridade, disponibilidade e autenti-
cidade – estão sendo cumpridas.

Os dirigentes e demais mem-
bros devem ter preocupação e 

DEMONSTRAR
TRANSPARÊNCIA E

BOAS PRÁTICAS,
inclusive com suas remunerações.

PREVINA FRAUDES,
acompanhando de perto as áreas da 

entidade consideradas de maior risco.

TENHA MUITO CUIDADO 
COM FORNECEDORES E 

TERCEIROS que se relacionam 
com a entidade, afi nal a conduta 

adequada serve para todos.

Atente-se à razoabilidade dos cus-
tos e despesas, MONITORANDO 

SEUS BENEFICIÁRIOS E 
INTERESSADOS. 

Coloque à disposição, no site da 
entidade, DOCUMENTOS QUE 
ATESTEM A TRANSPARÊNCIA 
DA ONG, como balanços contá-

beis e relatórios de atividades. Ao pres-
tar contas, a instituição mostra que tem 
dimensão da responsabilidade que tem 

perante a sociedade, as pessoas que 
atende e aos investidores/doadores.

Promova
TREINAMENTOS

CONSTANTES
para os colaboradores.

Realize
AUDITORIAS EXTERNAS 

periódicas.

Siga obsessivamente 
as leis e normas 

vigentes e JAMAIS 
TENTE DAR UM 

“JEITINHO”.

CRIE UM CÓDIGO DE ÉTICA
e de conduta profi ssional para diretores, 

voluntários e colaboradores. Imponha cláu-
sulas que tratem do recebimento de vanta-

gens, benefícios ou presentes, seja proibindo 
ou dando um limite máximo de valor.

 LINKS: portal.convenios.gov.br • portalaudisa.com.br • serenatadeamor.org • www3.ethos.org.br • www.cgu.gov.br • www.coaf.fazenda.gov.br • www.contasabertas.com.br • www.
fi lantropia.ong • www.osbrasil.org.br • www.ossj.org.br • www.tcu.gov.br • www.transferenciasabertas.planejamento.gov.br • www.transparencia.org.br
• www.vigilantesdagestao.org.br
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Amei!

Sanduíche bem quentinho! Hmmmmmm…Amei!!
#AviancaLover

   /AviancaBrasil
 avianca.com.br

•••

Maior espaço entre todas as fileiras de poltronas em
todas as aeronaves, entretenimento de bordo e conforto.
Quem gosta de viajar com atendimento de primeira,
vai amar voar de Avianca.

Aqui o amor é recíproco.
A começar pelo serviço de bordo.

QUEM VOA, AMA.

   /AviancaBrasil   /AviancaBrasil   /AviancaBrasil   /AviancaBrasil MULTIPLICANDO O SUAS: Confira a seção da Paulus sobre o Sistema Único de Assistência Social • Págs. 21-30
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ENTREVISTA • Apresentadora Sabrina Parlatore fala sobre como
superou o câncer de mama e comenta apoio a essa e outras causas

LBI CELEBRA DOIS ANOS DE 
CONQUISTAS E AINDA TEM 
DESAFIOS PELA FRENTE

LEI DA INCLUSÃO

COMO A NEUROCIÊNCIA
E OS GATILHOS MENTAIS 

PODEM AJUDAR A ENGAJAR 
PARA SUA CAUSA

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

PROCESSOS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE
TORNAM-SE ESSENCIAIS PARA MANTER PARCERIAS
ENTRE PODER PÚBLICO E TERCEIRO SETOR IDÔNEAS

PROCESSOS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

CORRUPÇÃO
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Dicas aos 
Gestores:

Formalize de modo simples e 
objetivo e DIVULGUE MUITO!!
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Vamos aos poucos...



www.advocaciasergiomonello.com.br

www.grupoaudisa.com.br

ricardo.monello@grupoaudisa.com.br
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