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A Rede Regional Cidadania Ativa traz neste informativo as informações que o Gestor de 

Sucesso de uma OSC - Organização da Sociedade Civil precisa saber para melhor gerir a sua 

organização. 

 

AGENDA ANUAL DO GESTOR SOCIAL 

 

Visando a conquista da boa governança no terceiro setor, abaixo seguem alguns 

procedimentos importantes da agenda anual do gestor social que deverão ser cumpridos 

garantindo assim bons resultados para a Organização da Sociedade Civil. 

 

 Até final do primeiro trimestre de cada ano, proceder a instalação da assembleia geral 

ordinária de prestação de contas providenciando previamente: 

1- Edital de convocação obedecendo ao prazo mínimo que consta do estatuto social da 

OSC. 

2- Lista de presença da assembleia para ser devidamente assinada por todos os 

participantes. 

3- Balanço contábil com DRE – Demonstração de Resultados e Notas Explicativas, 

constando assinatura do contador responsável e presidente da OSC. 

4- Parecer prévio do conselho fiscal sobre analise do balanço contábil, com as devidas 

assinaturas dos conselheiros. 

5- Relatório de atividades do ano anterior para aprovação. 

6- Plano de trabalho do ano vigente para aprovação. 

7- Requerimento para cartório de registro devidamente assinado pelo presidente da OSC. 

 

 A qualquer momento sempre que a ocasião exigir, proceder à instalação da assembleia 

geral extraordinária seguindo orientações do estatuto social. 

 Após aprovação da referida assembleia ordinária de prestação de contas, 

providenciar divulgação da mesma, no site oficial e nas mídias sociais existentes, 



visando transparência total das ações desenvolvidas bem como da aplicação correta 

dos recursos recebidos. 

 Manter ampla divulgação no site oficial da OSC dos documentos regulares incluindo 

porem não se limitando aos que abaixo seguem: 

1- Cópia do Estatuto social devidamente registrado em cartório; 

2- Cópia da Ata da assembleia ordinária de prestação de contas; 

3- Cópia do balanço contábil, bem como DRE e notas explicativas; 

4- Cópia do parecer de auditoria externa quando couber; 

5- Cópia do Plano de Trabalho do ano vigente; 

6- Cópia do Relatório de Atividades do ano anterior; 

7- Cópia da ata de aprovação e posse da Diretoria atual bem como dos conselheiros; 

8- Certificado de Regularidade junto ao órgão gestor municipal da politica publica 

preponderante; 

9- Cópia da certidão de regularidade profissional do conselho regional de contabilidade; 

10- Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela prefeitura local; 

11- Cópia do CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais; 

12- Cópia do Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do governo 

federal; 

13- Cópia do Cartão do CNPJ constando atividade principal correspondente a atividade 

preponderante da OSC; 

14- Certidão de Regularidade do FGTS; 

15- Cópia da Certidão de Distribuições Cíveis da Comarca correspondente; 

16- Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

17- Cópia da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa 

da União; 

18- Cópia da Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

19- Cópia do Comprovante de inscrição no conselho municipal da politica publica 

preponderante; 

20- Cópia do comprovante de inscrição em outros conselhos de politicas publicas quando 

couber; 

21- Cópia de todas as qualificações publicas nas três esferas de governo, quando couber; 

22- Cópia de alvará da organização contábil que presta serviços para a OSC na sua área 

de competência; 

23- Cópia do CADESP – Cadastro de Contribuinte de ICMS quando couber; 

24- Comprovante de inscrição Municipal; 

25- Comprovante de inscrição estadual, quando couber; 

26- Cópia do PPRA – Programa de prevenção de Riscos Ambientais, quando couber. 

27- Cópia do Cadastro Estadual das Entidades Sociais – quando couber; 



28- Cópia do Cadastro Pró-Social quando couber; 

29- Cópia do Cadastro Estadual de Entidade de Defesa e Garantia de Direitos Sociais, 

quando couber; 

30- Cópia do documento de isenção de ITCMD, fornecido pelo governo estadual, quando 

couber. 

31- Cópia do Cadastro Nacional de Entidades Sociais, quando couber. 

 

 Até final de julho de cada ano, elaborar plano de trabalho para próximo ano, alinhado 

com o plano municipal da política pública preponderante, com participação da 

Diretoria, Conselheiros, Beneficiários diretos e comunidade em geral, incluindo 

previsão orçamentaria. 

 Em início de agosto de cada ano, aprovar o referido plano de trabalho junto ao 

conselho municipal de política pública correspondente a área de atuação 

preponderante da OSC. 

 Em agosto de cada ano, após aprovação pelo conselho municipal, encaminhar através 

do presidente da câmara municipal cópia do referido plano para todos os vereadores. 

 Em agosto de cada ano, encaminhar o referido plano de trabalho para a Secretaria 

Municipal correspondente a área preponderante da OSC, visando ciência e possíveis 

encaminhamentos. 

 Acompanhar online a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentaria que é entregue pelo 

prefeito municipal na câmara de vereadores entre os meses de julho e agosto de cada 

ano, e intervir se necessário, com encaminhamento de solicitação de emenda visando 

garantir recebimento de verba municipal no próximo ano. 

 Até final de julho de cada ano, elaborar quando couber pedido de emenda 

parlamentar para deputado estadual e/ou federal de melhor relacionamento com a 

localidade. 

 Até final de julho de cada ano, protocolar junto ao vereador do partido 

correspondente ao deputado estadual e/ou federal o pedido da emenda parlamentar, 

solicitando acompanhamento e empenho na aprovação da referida emenda. 

 Participar das audiências públicas que são realizadas no município visando 

participação no controle social. 

 Participar mensalmente da reunião do conselho de política pública de sua área 

preponderante e sempre que possível, participar de processo seletivo para ocupar 

cadeira no referido conselho. 

 Divulgar no site oficial da OSC todo e qualquer relacionamento firmado com poder 

público, em sua integra. 

 Divulgar no site oficial da OSC todo e qualquer relacionamento firmado com 

empresas privadas, em sua integra. 



 Ao final de cada mandato de Diretoria e Conselheiros, apresentar relatório completo 

das ações desenvolvidas incluindo relatório físico financeiro do período do mandato. 

Atenção para alterações constantes na legislação do terceiro setor, bem como outras 

legislações aplicáveis ao setor. 

Fiquem atentos e façam constantemente reuniões com o contador responsável pela 

documentação da OSC, a fim de evitar transtornos com multas e outras sanções por 

descumprimento das leis vigentes. 

Seguimos a disposição 

 

Desejamos sucesso  
 
Ary Russo 
Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rede Regional de Cidadania Ativa criou este informativo para facilitar a comunicação com todos nossos 
filiados, parceiros, patrocinadores e amigos. Agora temos um novo canal de comunicação no Facebook, 
neste link: facebook.com/rededecidadaniaativadecapaobonito e facebook.com/artesaniasustentavelcb/  
Promoções, eventos e atividades e dicas serão divulgadas no Facebook. Se sua entidade tiver alguma 
informação para repassar a todos membros da Rede é só envia-la,  no e-mail especialmente criado para 
isso: comunicacaoredecidadania@hotmail.com ou então pode enviar-nos pelo telefone 15 3542-1370. 

Nós da Rede Informativo 
Informativo eletrônico produzido pela Comunicação da Rede Regional de Cidadania Ativa 
RUA Treze de Maio, nº 1.026-B, Capão Bonito – SP  
Tel: (15) 3542-1370 
E-mail: comunicacaoredecidadania@hotmail.com  
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