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Conheça as videoaulas sobre leis de incentivo da Fundação Vale 

A cartilha “Manual prático de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 

para Organizações da Sociedade Civil”, foi publicada pelo IDEC – Instituto 

Brasileiro de Defesa ao Consumidor, com o intuito de auxiliar as entidades da 

sociedade civil  a se adequarem à legislação que busca garantir mais 

segurança na coleta, armazenamento e tratamento dos dados pessoais dos 

cidadãos brasileiros, e que está em vigor desde setembro do 2020. As 

sanções administradas da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados passaram 

a valer a partir do dia 01 de agosto de 2021.

 A LGPD busca regrar o tratamento de dados pessoais, inclusive através de 

meios digitais, seja por pessoa natural ou jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

visando com isso a garantir a privacidade dos dados pessoais e permitir um 

maior controle sobre eles, através da criação de regras claras sobre os 

processos de coleta, armazenamento e compartilhamento dessas informa-

ções. 

O guia traz uma receita de como o Idec trabalhou para estar de acordo com 

a LGPD. Além dos pontos gerais que devem ser aplicados em empresas e no 

setor público, esse material presa por características próprias de estrutura de 

organizações da sociedade civil. Para acessar o manual, .clique aqui
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O Itaú Social lançou uma série de oito livros intitulada ‘‘Avaliação de 

Programas Socioeducacionais: como enfocar e pôr em prática — uma 

alternativa naturalística’’, que busca oferecer um método humanizado e 

acessível para avaliar impacto, resultados e aprendizados que os 

projetos estão gerando, através do método naturalístico.  

Os cadernos condensam os 30 anos de pesquisa, da pesquisadora 

brasileira Thereza Penna Firme, da professora indiana Vathsala lyengar 

Stone e do pesquisador salvadorenho Juan Antonio Tijiboy, e proporcio-

nam, por meio de ilustrações, explicações sobre o conceito da avaliação, 

como planejar e colocar em prática as atividades de campo e ensina 

como avaliar de forma prossional os resultados. 

O material buscar embasar a avaliação na questão fundamental dos direitos e do atendimento a crianças e adolescentes, especi-

almente aqueles em situação de risco. O conteúdo pode ser aplicado para qualquer programa socioeducacional preocupado com a 

formação de indivíduos e grupos humanos. O acesso aos cadernos é gratuito (por tempo limitado). Para baixar, .clique aqui

Fonte: Observatório do 3º Setor

Fonte: Observatório do 3º Setor

Foto: Unsplash

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de 

dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Para evitar qualquer penalidade, é recomendado que as instituições estejam em 

compliance com todas as diretrizes da legislação. No caso de descumprimento das regras, a legislação prevê penalidades, como 

advertências e multas que variam entre 2% do faturamento da pessoa jurídica limitada a 50 milhões de reais por infração. 

Estão abertas as inscrições para o curso ‘‘Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Como evitar penalidades nas OSCs’’, 

promovida pela S&C Assessoria Contábil em parceria com a empresa Mariz e Hilly Advogados Associados. Participe desse curso 

para saber mais sobre as penalidades da LGPD, últimas novidades da ANPD e de que forma sua organização deve estar preparada. 

Saiba mais em:  www.seccontabil.com.br

Sua entidade já está adequada à LGPD? As sanções entraram em vigor! 
A Fundação Vale lançou dois cursos online e gratuitos com o objetivo de orientar sobre a elaboração de projetos, gestão e presta-

ção de contas de iniciativas apoiadas por meio de recursos via leis de incentivo. O curso, com linguagem simples e direta, conta com 

videoaulas e apostilas que abordam pontos importantes da legislação e, com exemplos práticos, busca esclarecer sobre os proces-

sos burocráticos para que as instituições possam acessar esses recursos. 

Para complementar o conteúdo dos cursos, foram realizados 4 webinários entre maio e julho deste ano. Os encontros abordaram 

os temas Conselhos da Criança e do Adolescente e Conselhos do Idoso; PRONON e PRONAS/PCD; Conselho de Direitos e 

Organizações da Sociedade Civil. Para quem ainda não acessou os cursos e não assistiu aos webinários ao vivo, é possível acessar 

todo o material clicando aqui.

O prazo para a entrega da DCTFWEB está chegando. Então se liga na 
entrevista que a coordenadora do setor pessoal da S&C Assessoria 
Contábil concedeu sobre o assunto. 

A nova atualização do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, ou Mapa das OSCs, iniciativa do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), do governo federal, identicou a existência de 815.676 ONGs no país até 2020.

Esse número equivale a um crescimento de cerca de 34 mil organizações desde a última atualização do Mapa, realizada em 

2018, e um retorno aproximado ao número publicado no lançamento da primeira versão do Mapa, em 2016.

Do total, 81% delas são classicadas como associações sem ns lucrativos e 17% como organizações religiosas, sendo que as 

fundações representam apenas 1,50% de todas as organizações da sociedade civil brasileiras.

A região Sudeste abriga 41,5% das organizações, seguida pelo Nordeste (24,7%), pelo Sul (18,4%), pelo Centro-Oeste (8,2%) e 

pelo Norte (7,2%).

O levantamento destaca que a localização da OSCs corresponde ao endereço de sua sede e não sua região de atuação, pois a 

organização pode ter sede em um lugar e desenvolver projetos e atividades em outras localidades.

O levantando ainda revela que quase 90% das organizações da sociedade civil não registraram trabalhadores com vínculos 

formais em 2020, contra 83% em 2018. Outros 4% de entidades contabilizaram até dois vínculos em 2019 (contra 7% em 2018).

No total, foram vericados até 2019 2.338.407 vínculos formais de trabalho envolvendo todas as OSCs. Com relação à área de 

atuação, “Saúde” é a que contabiliza o maior número de vínculos formais, com 862.141.

O Mapa permite que as próprias organizações atualizem seus dados administrativos. Criado em 2016 e previsto no Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC (Lei 13.019/2014), o Mapa traz informações sobre as organizações em 

atividade no país, sua distribuição pelo território nacional, áreas de atuação e projetos desenvolvidos.

Conra as conclusões completas clicando .aqui

Governo Federal publica decreto que regulamenta Lei Rouanet

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou decreto nº 10.755 que regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Cultura, a Lei Rouanet. 

Entre as principais alterações estão a ênfase aos projetos de belas artes e arte sacra e uma maior autonomia do governo para tomar decisões a 

respeito dos projetos contemplados. Na prática, a arte sacra já era parte das manifestações culturais que podiam receber recursos via renúncia 

scal, mas o decreto ordena a inclusão de especialistas em arte sacra na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), que decide os 

projetos aptos a captar recursos por meio da Lei Rouanet. O decreto também dá ao presidente da CNIC o poder de tomar decisões sobre os 

projetos sem consultar os demais integrantes.

Alana Queiroz é formada em Administração pela UniFanor. 

Foto: Observatório do Terceiro Setor

Segundo art. 113 § 2º do Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória decorre da legislação 

tributária e tem por objetivo informar ao governo os dados que originam os tributos. 

Dentre as várias obrigações acessórias, está a DCTFWEB (Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos). A função dessa declaração é relatar à Receita 

Federal as contribuições previdenciárias e de terceiros existentes da empresa. 

Aproveite o conteúdo e conra abaixo a entrevista.

1. O que é DCTFWEB? 

Instruída pela Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, o programa DCTFWEB substitui 

a a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

2. As entidades sem ns lucrativos são obrigadas a  declarar? 

Sim, de acordo com o cronograma do eSocial as entidades sem  ns lucrativos terão substituição da GFIP em outubro de 2021, 

com a transmissão da DCTFWEB. 

3.  Qual o prazo para envio? 

As entidades sem ns lucrativos são do Grupo 3 e o prazo para transmissão é até 12 de novembro de 2021 (competência de 

outubro). 

4. Tem penalidades por falhas ou omissões no envio?

Sim, 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e das contribuições informados na DCTFWeb, 

ainda que integralmente pagos, no caso de falta de entrega da declaração ou de entrega depois do prazo, limitada a 20% e de R$ 

20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, conforme Art. 14 da  Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de 

janeiro de 2021 .

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Entre em contato conosco que lhe daremos todas as orientações.

Quer entender mais sobre DCTFWEB? Então se liga na entrevista que a 
nossa coordenadora do setor pessoal concedeu sobre o assunto! 
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CURSOS S&C

na transmissão de informações referentes a débitos de contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros. Também é o 

nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração, transmiti-la e gerar o documento de arrecadação. 

https://idec.org.br/system/files/ferramentas/idec_manual-lgpd-osc.pdf
https://www.itausocial.org.br/divulgacao/avaliacao-de-programas-socioeducacionais/
www.seccontabil.com.br
https://mapaosc.ipea.gov.br/arquivos/posts/2796-pb6mapaversaodivulgacao.pdf


Neste pequeno manual, a lósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, 

negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em onze capítulos curtos e contundentes, a 

autora apresenta caminhos de reexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discrimina-

ções racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. treinamentos 

serão anunciados. 

Prêmio Jabuti 2020 na categoria Ciências humanas.

Notícias

Perdeu o prazo de enviar o IR 2021? Saiba o que fazer

Sefaz alerta sobre golpe via SMS envolvendo premiação do programa Sua Nota Tem Valor

Para enviar a declaração com atraso é necessário baixar o programa gerador do IR disponível no site da Receita Federal. Leia mais

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) alerta sobre mensagens de texto falsas que vêm sendo enviadas via SMS fazendo referência 

ao programa Sua Nota Tem Valor. Leia mais

EFD-Reinf: Receita Federal lança série de videoaulas sobre escrituração

As aulas serão postadas no canal do YouTube da Receita Federal e têm como objetivo auxiliar no preenchimento da Escrituração Fiscal 

Digital de Retenções e outras informações scais, a EFD Reinf. Leia mais

Siga-nos
Artigo: Como lidar com os riscos nos Projetos Sociais. 

Mapeamento de boas práticas de gestão aumenta chances de projeto ser bem-sucedido

Clique aqui para ler o artigo.

Fonte: Contábeis

A pesquisa LGPD e Terceiro Setor, realizada por Jérémie 

Dron, gestor de projetos sociais e cientista de dados, com o 

apoio de Atados e Social Good Brasil, tem como objetivo 

preencher a lacuna de informações sobre a lei e suas 

implicações para o terceiro setor.  Segundo o levantamen-

to, 69% das organizações da sociedade civil (OSCs) já 

ouviu falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), mas ainda não se aprofundou no tema, ao mesmo 

tempo em que 91% acredita que o impacto da nova 

legislação será, ao menos, moderado para o terceiro setor.

A pesquisa foi realizada exclusivamente através de um 

formulário online respondido diretamente pelas 95 

organizações no período de novembro de 2019 a fevereiro 

de 2020. Das 95 organizações respondentes, a maioria se 

concentra nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, são 

de pequeno porte (têm de 10 a 49 funcionários), atuam 

majoritariamente com assistência social. A grande maioria 

das organização sabe o que são (93%) e trata (98%) dados 

pessoais. A pesquisa também  mostra que 60% das OSCs 

consultadas trata dados sensíveis. Os dados sensíveis, são 

aqueles que merecem uma proteção mais rígida, por se 

relacionarem à esfera íntima da pessoa, podendo gerar 

alguma forma de discriminação, trazendo maior risco e 

potencialização de danos em caso de qualquer incidente.

Lei permite que gestantes adotem ao teletrabalho durante a pandemia

Lançamento do livro Gestão de organizações da sociedade civil em 
tempos de pandemia

A Câmara dos Deputados aprovou, por 304 votos a 133, o texto-base da Medida Provisória que 

renova Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (Bem),  que prevê a redução ou 

suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos 

trabalhadores. Os parlamentares ainda precisam analisar as propostas de modicação ao texto, os 

chamados destaques. Ainda não há data prevista para que votação seja retomada. Em seguida, a 

matéria será enviada para o Senado. 

A proposta é direcionada aos trabalhadores que têm carteira assinada e para os contratos de 

aprendizagem e de jornada parcial. A MP 1045/21 retoma medidas adotadas pelo governo em 2020 

para combater os efeitos da pandemia de covid-19 na economia. .  Leias mais

Fonte: GIFE

Foto: pexels

Dica de edital
Fonte: Observatório do 3º Setor

Foto: Unsplash 

Fonte: Agência do Brasil

Conheça as videoaulas sobre leis de incentivo da Fundação Vale 

A Fundação Vale lançou dois cursos online e gratuitos com o objetivo de orientar sobre a elaboração 

de projetos, gestão e prestação de contas de iniciativas apoiadas por meio de recursos via leis de 

incentivo. O curso, com linguagem simples e direta, conta com videoaulas e apostilas que abordam 

pontos importantes da legislação e, com exemplos práticos, busca esclarecer sobre os processos 

burocráticos para que as instituições possam acessar esses recursos. 

Para complementar o conteúdo dos cursos, foram realizados 4 webinários entre maio e julho deste 

ano. Os encontros abordaram os temas Conselhos da Criança e do Adolescente e Conselhos do Idoso; 

PRONON e PRONAS/PCD; Conselho de Direitos e Organizações da Sociedade Civil. Para quem ainda 

não acessou os cursos e não assistiu aos webinários ao vivo, é possível acessar todo o material 

clicando .aqui

Foto: Observatório do Terceiro Setor

Fique atento ao prazo 
de entrega da ECF 

O prazo de entrega da Escrituração 

Contábil Fiscal (ECF), relativo ao exercício 

de 2021, ano-calendário 2020, foi prorro-

gado até o dia 30 de setembro, conforme 

instrução normativa RFB nº 2.039, de 14 

de julho de 2021. 

Conte com a nossa equipe para manter 

as obrigações acessórias da sua OSC em 

conformidade com as exigências legais.

Participe do nosso informativo enviando sua dúvida através do WhatsApp 

(85) 9.9269-4302 que responderemos nas próximas edições.

Que tal falarmos um pouco sobre CEBAS?

É um certicado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios 

da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde, às pessoas 

jurídicas de direito privado, sem ns lucrativos, reconhecidas como entidades 

benecentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, 

assistência social ou saúde.

S&C RESPONDE 

As pessoas jurídicas de direito privado, sem ns lucrativos, reconhecidas como 

entidades benecentes de assistência social e que prestem serviços nas áreas 

de assistência social, saúde ou educação e que atendam ao disposto na Lei nº 

12.101, de 27 de novembro de 2009.

O que é?

Quem tem direito?

Fundação Dom Cabral 
lança pesquisa sobre 

governança

Personagem da Turma da Mônica aborda 
autismo em aplicativo 

O Instituto Mauricio de Sousa e a startup Matraquinha zeram uma parceria para promover 

informações sobre as diculdades e vivências de crianças com o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), por meio do personagem André. De maneira lúdica, respeitosa e informativa, o 

personagem viverá diversas aventuras, nas quais explicará mitos que envolvem o autismo.

O app pode ser baixado gratuitamente no Google Play. Para conhecer mais sobre essa 

iniciativa, acesse matraquinha.com.br.

A Fundação Dom Cabral divulgou os 

resultados da pesquisa ‘Governança em 

Fundações‘, em que buscou investigar a 

questão e apontar as boas práticas de 

governança nas organizações do Terceiro 

Setor. A governança ocorre por meio do inter-

relacionamento entre as instâncias que 

compõem a alta administração de uma 

organização. 

O ar tigo completo, ‘Governança em 

fundações: em busca de longevidade e 

eciência’, pode ser acessado clicando aqui

https://invest.exame.com/mf/perdeu-o-prazo-de-enviar-o-ir-2021-saiba-o-que-fazer
https://www.sefaz.ce.gov.br/2021/06/04/sefaz-alerta-sobre-golpe-via-sms-envolvendo-premiacao-do-programa-sua-nota-tem-valor/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/receita-federal-lancaserie-de-videoaulas-sobre-aedfreinf
https://www.facebook.com/seccontabil
https://www.instagram.com/seccontabil/
https://www.linkedin.com/company/s-c-assessoria-cont%C3%A1bil/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCDOBlOYyFLdZ0M-UIJMMJCg/featured
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/05/como-lidar-com-os-riscos-que-permeiam-os-projetos-sociais.shtml?fbclid=IwAR3bJCaoVLTtZAJyjusGiIzQo8wiO_FlHF3rnvkNqCQwYM4_RabEixpKxYY
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-08/camara-aprova-texto-base-de-mp-que-renova-bem
https://www.fundacaovale.org/materiais/cursos/
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigos-revista-dom-34049
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