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Introdução

A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 que instituiu um novo regime

jurídico para as parcerias entre a administração pública e as organizações da

sociedade civil (OSCs). Foi alterada pela Lei 13204/2015

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), como é

conhecida a Lei, aprimora as relações entre Estado e OSCs, aumentando a

transparência e contribuindo para a exclusão de irregularidades. A Lei Federal

13.019 alterou as Leis 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e a

9.790/99 (lei das OSCIPs).

A lei buscou a valorização das OSCs (Organizações da Sociedade Civil) por

meio da segurança jurídica, transparência na aplicação de recursos e

efetividade das parcerias para atendimento à população, com ampla previsão de

sua avaliação e monitoramento, inclusive com manifestação do público alvo das

ações sociais acerca da boa execução das atividades pelas instituições.

Um novo tempo se abre na relação entre o Poder Público e as OSC no tocante

à realização de parcerias em prol do bem comum, sendo a legislação de

aplicação em âmbito nacional, atingindo todos os Estados e municípios.
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Quem são as Organizações da Sociedade Civil (OSC)?

Entidade privada sem fins lucrativos:

Que 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 que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de

forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

As sociedades cooperativas:

Previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em

situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e

ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento,

educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência

técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de

interesse público e de cunho social.

As organizações religiosas:

Que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social

distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Art 2º da Lei Federal 13.019/2014 Janeiro | 2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm


Sem exigências de Certificações.

O MROSC é direcionado a todas as 

Organizações da Sociedade Civil  

(OSC) sem fins lucrativos, não 

exigindo destas qualquer título ou 

certificação específica, ou seja, 

acabou a velha e horrível burocracia.
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O Estatuto deve ser alterado, caso a entidade deseja firmar parceria

Para a nova lei, a entidade agora 

chamada de OSC, deverá, caso  queira 

celebrar parcerias com o Poder Público, 

promover pequenas alterações no seu 

Estatuto, vejamos o que diz o Art. 33 da 

Lei Federal 13.019

A seguir. 
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O Estatuto deve ser alterado com os dizeres abaixo, caso a entidade deseja 

firmar parceria

I - objetivos voltados à promoção de atividades
e finalidades de relevância pública e social.

III - que, em caso de dissolução da entidade, o
respectivo patrimônio líquido seja transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da
entidade extinta.

IV - escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.
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(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


Mais informações:
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