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Agenda #MROSC 

Compromisso de Dilma Rousseff

Compromisso com a 
democracia implica no 
estabelecimento de relações 
entre o estado brasileiro e a 
sociedade civil organizada 
pautadas pelo: 

 Respeito à autonomia, 
liberdade de expressão e 
de organização na 
sociedade; 

 Transparência, 
probidade e integridade 
no tratamento do 
interesse público. 



Missão: aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional
relacionado às organizações da sociedade civil e suas
relações de parceria com o Estado.

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

Fortalecimento 
institucional e 

valorização das 
OSCs

Ambiente estável 
e sadio que gere 

segurança 
jurídica

Transparência na 
aplicação dos 

recursos e 
efetividade nas 

parcerias



ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Titulares Suplentes

1.Secretaria-Geral da Presidência da República 1.ABONG 8.Instituto Ethos

2.Casa Civil da Presidência da República 2.GIFE 9.APEMA

3.Controladoria-Geral da União 3.CLAI-BRASIL 10.Cáritas Brasileira

4.Advocacia-Geral da União 4.CEBRAF 11.Visão Mundial

5.Ministério da Justiça 5.Fundação Esquel Brasil 12.INESC

6.Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 6.UNICAFES 13.ISA

7.Ministério da Fazenda 7.CONCRAB 14.FENAPAE

 Reuniões bilaterais com Ministérios de atuação finalística, oitiva de 
especialistas

 250 gestores públicos foram ouvidos e contribuíram com a proposta

 Plataforma por um Novo Marco Regulatório das OSCs

Construção democrática e participativa

As contribuições subsidiaram o Congresso Nacional na 
elaboração de projetos de lei sobre o tema

 Grupo de Trabalho Interministerial (Novembro de 2011 a junho de 2012):

+ 50 mil 
OSCs

www.plataformaosc.org.br



Agenda Normativa

Agenda de Conhecimento

Contratualização Sustentabilidade Certificação

Capacitação e Formação Comunicação e Disseminação Estudos e Pesquisas

Agenda #MROSC 2011 - 2015



Avanços na dimensão normativa

 Aperfeiçoamentos na LDO
 Decreto Federal 7.568/2011
Define chamamento público como
obrigatório, prazo de existência e
experiência prévia e ficha limpa para os
dirigentes e para as organizações.

Decreto Federal 8.244/2014
Aperfeiçoamento de prestação de contas;
regulação do pagamento da equipe de
trabalho; e inclusão da SG e SRI na Comissão
Gestora do Siconv.

Lei 13.019/2014 de Fomento e
de Colaboração
Novo regime jurídico para as parcerias com
a administração pública de âmbito nacional
- fomento e colaboração - em substituição
aos convênios.

Medidas Provisórias 658/2014 e
684/2015 - Lei 13.204/2015
Novo prazo de entrada em vigor e novas
regras com foco no controle de resultados e
harmonização com políticas setoriais.

Consultas Públicas e Audiências
Públicas para a construção da lei

13.019/2014, para regulamentação
colaborativa e tramitação das MPs 658/2014
e 684/2015.

Contratualização

 Remuneração de Dirigentes
Lei 13.204/2015 consolidou a permissão da
remuneração de dirigentes de fundações,
associações sem a perda de benefícios
fiscais para as OSCs em geral, com valor
fixado em ata da entidade (Lei 9.532/97).

 Benefícios universais
Lei 13.204/2015 estendeu os benefícios de
autorização para rifa/sorteios, recebimento
de mercadoria apreendida pela Receita e
dedução fiscal de doação de empresa - para
um conjunto de entidades cujas regras de
transparência deverão ser disciplinadas em
regulamento.

 Simples Social (PLC 125/15)
Discussão no âmbito de GT do Programa
Bem Mais Simples. Extensão dos benefícios
do Simples Nacional para as OSCs aprovado
na Câmara dos Deputados em agosto de
2015 e em tramitação no Senado Federal.

 Doações de Indivíduos e
Fundos Patrimoniais (PL 4643/12)
Proposta de criação de Fundos Patrimoniais
Vinculados e de incentivo fiscal para doação
de pessoas físicas às OSCs apresentada

pela sociedade civil em substitutivo do
Dep Paulo Teixeira (PT/SP).

Sustentabilidade
 Aperfeiçoamento do Cebas
(Lei 12.101/09)
Lei 12.868/2013 e Decreto 8.242/2014 fez
a revisão da Lei do Cebas na área de Saúde,
Educação e Assistência Social. Entre as
alterações, autorizou expressamente a
remuneração de dirigentes sem a perda de
benefícios fiscais.

 Lei das Oscips (Lei 9.790/99)
Lei 13.019/2014 exigiu três anos de
existência prévia para a qualificação. A Lei
13.204/2015 admitiu servidores na
diretoria e trouxe nova hipótese de
qualificação.

 Revogação da UPF (Lei 91/35)
Lei 13.204/2015 promoveu a revogação
da declaração de utilidade pública federal
(Lei nº 91/35), resguardando os benefícios
incorporados ao título, simplificando e
desburocratizando a relação com o Estado.
As leis estaduais e municipais de utilidade
pública continuam a existir até que sejam
revogadas pelas respectivas instâncias.

 Revogação do CNES
Desburocratização e simplificação da
relação Estado e Sociedade Civil

Certificação



Eventos sobre “Desafios e
oportunidades da Lei de
Fomento e de Colaboração (Lei
13.019/2014)?”
Participação em encontros promovidos por
diversos atores.

#Rede SICONV
Cursos, palestras e oficinas de
aprimoramento do sistema em parceria
com o MPOG.

Curso “Gestão de Parcerias
com OSCs"
Apresentação de matriz curricular com
temas sobre as parcerias entre OSCs e
Estado a ser desenvolvida por escolas de
governo, universidades e Oscs de forma
adaptada. 1ª. e 2ª. turmas de curso piloto
na Enap em agosto e outubro de 2015.

Produtos editoriais
Edição de publicação institucional e cartilha
didática que constituem texto de referência
sobre a agenda.

Maratona Hacker das OSCs –
Maratona com hackers sobre bases de
dados do governo federal para construção
de projetos e aplicativos que valorizem as
OSCs.

Capacitação  
Atualização da Fasfil 2012 -
Pesquisa realizada pelo IBGE, IPEA, GIFE e
ABONG sobre as fundações e associações.

“Organizações da Sociedade
Civil e Parcerias com o Governo
Federal” - Pesquisa sobre as parcerias

com OSCs a partir de dados extraídos do
Siconv e de outras bases, realizada com a
FGV, cujos resultados foram apresentados

georreferenciados no Mapa das OSCs
atualmente sob gestão do IPEA.

Pensando o Direito em parceria

com a SAL do MJ. Pesquisa realizada pelo
NEATS/PUC/SP sobre Modernização do
Sistema de Convênios da Administração
Pública com a Sociedade Civil, em 2012 e
pelo CPJA/FD/FGV sobre Tributação
das Organizações da Sociedade Civil:
condições de possibilidade para um Simples
Social, em 2014.

Estímulo a Pesquisas – rede
“Pensando as OSCs” – Articulação

com núcleos de estudos e centros de
pesquisas existentes e produção de catálogo
nacional.

Pesquisa
I e II Seminário Internacional
do MROSC Debates sobre temas

referentes a agenda que geraram consensos
e engajamento necessários.

I e II Diálogos Intersetoriais do
MROSC para elaboração de propostas e

diálogos com atores interessados sobre
financiamento e indicadores.

 Feira ONGBRASIL 2012 e 2013
Participação do governo federal aproximando
delegação de servidores das OSCs, com tira-
dúvidas, seminários e cursos.

Cenários Sociedade Civil 2023
Construção de quatro cenários – amarelinha,
o mestre mandou, ciranda e passa anel - que
descrevem o que poderia acontecer no
futuro a partir do olhar de hoje sobre a
sociedade civil organizada no Brasil.

Comunicação colaborativa
Seção específica no site da SG/PR;

Comunidade OSC no Participa.br; página do
MROSC Facebook; Flicker e Youtube.

Disseminação

Avanços na dimensão do conhecimento



Contratualização 

Sustentabilidade

Conhecimentos

Programa: Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

Iniciativas da agenda #MROSC no PPA 2016-2019

Implementação da Lei de Fomento e Colaboração (Lei nº
13.019/2014), por meio de ações normativas, de desenvolvimento
de mecanismos operacionais, de capacitação e de divulgação dos
novos princípios e regras para as relações de parceria entre Poder
Público e Organizações da Sociedade Civil.

Desenvolvimento de agenda normativa para simplificação e
desburocratização da relação entre o Estado e as Organizações da
Sociedade Civil

Produção de conhecimento e gestão de informações sobre as
Organizações da Sociedade Civil e suas parcerias com a
administração pública.

Agenda #MROSC 2016 - 2019



Quem são as OSCs?
 Associações
 Fundações
 Cooperativas
 Organizações Religiosas
Identidade, razão social e certificados:
 Institutos empresariais 
 ONG, OSCIP, OS
 Utilidade Pública 
 Filantrópicas/Cebas
 Cooperativas Sociais
 Economia Solidária
 Negócios ou Empresas Sociais
Desafio regulatório: melhorar a 
taxonomia e a classificação das formas 
societárias privadas que atuam no 
interesse público? 

Desafios regulatórios

Tipos societários e certificações 



Definição da área de atuação

Realidade do campo não está 
traduzida na Classificação Nacional 
de Atividade Econômica - CNAE

 79,8% se enquadram em outras 
atividades de organizações 
associativas  

Desafio regulatório: alterar a 
classificação primária que alimenta 
o CNPJ e permitir que nos subgrupos 
haja maior número de 
possibilidades para identificação de 
das áreas de atuação que compõem 
o campo do interesse público por 
engajamento da cidadania?

Desafios regulatórios



Pessoal Ocupado Assalariado 

Realidade do campo é de muita 
informalidade, trabalho por projetos ou de 
forma voluntária  
 72,2%, ou seja, 210.692 não tem 

nenhum funcionário e 0,2%, ou seja, 
638 OSCs concentram 35% dos 
funcionários

 Para evitar a precarização do 
trabalho, recursos de projetos devem 
também poder arcar com despesas de 
pessoal, sejam públicos, sejam 
privados.  

Desafio regulatório: algum tipo de 
incentivo como a redução da cota 
patronal na contratação de pessoas no 
âmbito das OSCs amplia o contingente de 
pessoas trabalhando no interesse 
público?

Desafios regulatórios



Imposto sobre Doações

Alíquota varia de 1% a 8%. Média é de 4%. 14 
estados prevêem isenção de imposto sobre 
doações
 São Paulo é o que tem o maior limite 

isento por contribuinte doador que é de 
50.350,00 em valores de 2014 

 Resolução do Senado regula, por 
disposição da Constituição Federal, a 
alíquota mínima e máxima

 CONFAZ é o Conselho que reúne os 
Secretários de Fazenda de todos os 
Estados  

Desafio regulatório: limitar e/ou desonerar 
o imposto sobre as doações e simplificar o 
processo de concessão de isenções nos 
estados, desvinculando de certificados 
prévios aumenta os recursos privados para o 
interesse público?

Desafios regulatórios



Simples Social 

 Extensão de benefícios do Simples Nacional às 
OSCs ajuda na racionalização da gestão 
administrativa das organizações e na criação de 
ambiente tributário simplificado e favorecido.

 Pode ser uma alternativa ao CEBAS em relação a 
cota patronal.   

 Visa tb aumentar a formalidade das atividades de 
geração de renda por comercialização de 
mercadorias e prestação de serviços nas OSCs. 

Desafio regulatório: aproveitar o sistema existente 
no Simples Nacional acelera a pactuação mas 
poderia atrair para as OSCs a identidade das 
empresas? É necessário sistema próprio? O 
interesse público confronta com a lógica lucrativa 
ou seria possivel estabelecer travas que garantisse 
o seu alcance tendo finalidade economica como 
meio?   

Desafios regulatórios



Fundos Patrimoniais

 Grupo de OSCs liderado pelo IDIS e GIFE fez 
proposta de lei sobre fundos patrimoniais no 
país que regule a governança dos 
endowments e seus investimentos, além de 
estabelecer um  incentivo fiscal para doação 
aos fundos. 

 Há projeto de lei sobre o tema na Câmara e 
no Senado em discussão. 

Desafio regulatório: em ambiente de restrição 
fiscal, como estimular que haja recursos 
disponíveis para a sustentabilidade das ações 
de interesse público? Regulamentar os fundos 
patrimoniais é uma alternativa para 
organizações em geral e universidades públicas 
ou privadas? Como garantir que seja também 
uma medida de acesso para oscs menores?

Desafios regulatórios



Fundo de Desenvolvimento de OSCs

 Há na ONU um fundo voltado ao 
fortalecimento da democracia que pode 
ser acessado por OSCs para seu 
desenvolvimento institucional.

 As OSCs reivindicam recursos livres para 
aplicação no aumento de suas 
capacidades institucionais, sejam do 
Estado, sejam das empresas privadas, 
dos indivíduos e da cooperação 
internacional.

Desafio regulatório: qual o melhor arranjo 
para reunir recursos privados e públicos 
que possam ser acessados por Oscs para o 
fortalecimento institucional? 

Desafios regulatórios



Certificação

 O título de utilidade pública federal deixou 
de existir em dezembro de 2015 e seus três 
benefícios remanescentes (sorteio, rifa, 
mercadorias apreendidas pela Receita 
Federal e incentivo fiscal de doações de PJ) 
deverão ser universalizados, 
independentemente de certificação, 
conforme a lei 13.204/2015. 

 O Cadastro Nacional de Entidades Sociais do 
Ministério da Justiça criado em 2006 foi 
extinto em março de 2016 com a premissa 
da desburocratização. 

Desafio regulatório: qual o sentido dos títulos? 
É necessário que o Estado assuma essa 
atividade cartorial de reconhecimento 
adicional da existência e legitimidade das 
organizações? 

Desafios regulatórios



Incentivos fiscais Pessoa Jurídica

 Dos 8 incentivos fiscais que podem ser 
acessados por OSCs, há um deles que 
pode ser utilizado para o 
desenvolvimento institucional das 
OSCs pois se basea na lógica da 
chancela prévia pelo título e não de 
projetos temáticos previamente 
aprovados pelo Ministério ou Conselho 
gestor (área de atuação x recursos 
livres).

Desafio regulatório: com a revogação do 
título de UPF e a manutenção do título 
de OSCIP as duas lógicas estão em 
questão: é necessário o título prévio 
como chancela ou é suficiente ter 
contrapartidas de transparência? O que 
melhor garante o interesse público?

Desafios regulatórios



Incentivos fiscais Pessoa Física

 Dos 6 incentivos fiscais que podem ser 
acessados por OSCs não há incentivo 
de livre utilização, ou seja, não 
vinculado a projetos temáticos 
previamente aprovados pelo 
Ministério ou Conselho gestor.

Desafio regulatório: considerando o 
ambiente de restrição fiscal, como 
estimular uma cultura de doações de 
indivíduos e financiamento coletivo que 
ajude na sustentabilidade e na 
legitimidade das OSCs e no aumento do 
controle social do campo para além do 
incentivo fiscal como hoje se conhece? 
Como estimular o engajamento e a 
participação cidadã no interesse 
público? 

Desafios regulatórios



Conhecimentos e transparência

 O Mapa das Organizações da Sociedade 
Civil foi lançado em 2014 como resultado 
de pesquisa realizada pela FGV em 2012 
e 2013, congregando 14 bases de dados 
públicos em plataforma georeferenciada. 

 Desde 2015 está sob gestão do IPEA em 
parceria com a Secretaria de Governo da 
Presidência, construindo a 
automatização de suas bases e  
ampliação das informações, 
funcionalidades e governança.

Desafio regulatório: como garantir que o 
Mapa das OSCs seja uma plataforma de 
transparência que dê mais conhecimentos 
a sociedade e aumente o controle social? 
Deveria se transformar num grande 
cadastro geral das OSCs?

Desafios regulatórios

www.mapaosc.ipea.gov.br

OSCs estão presentes em 5552 
Municípios 

99,82% dos Municípios têm, no 

mínimo, uma OSC registrada

http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/


Recursos públicos x convênios 

Realidade do campo é de dificuldade de 
acesso ao recurso público em parte por 
conta da insegurança da legislação
 1%, ou seja, 3.000 aproximadamente 

receberam recursos públicos do 
governo federal de 2008-2012 

 Muitas empresas seguem as mesmas 
regras de habilitação e de execução 
de recursos ao apoiar uma OSC 
quando têm mais liberdade para 
estabelecer suas próprias regras.   

Desafio regulatório: desenvolver 
capacidades para a implementação do 
regime jurídico da Lei 13.019/2014 que 
busca equacionar diversas questões das 
OSCs e promover ajustes quando 
necessário?

Desafios regulatórios



Parcerias #MROSC 

O #Mapa das Organizações da Sociedade Civil é uma
plataforma georreferenciada que apresenta dados
relativos às organizações da sociedade civil (OSC) no
Brasil, a partir de bases de dados do Governo Federal.
Tem como objetivo fortalecer as relações de parceria e
gerar mais conhecimentos sobre o universo das
organizações da sociedade civil no Brasil,
apresentando os dados da pesquisa de forma gráfica e
acessível ao público em geral.

A #Rede SICONV tem por objetivos capacitar e
monitorar, melhorar a execução e ampliar a captação
de recursos e sua execução e resultados. Atua na
governança e fortalecimento das parcerias da União
com Estados, DF, Municípios e OSCs. Nos Estados que
já aderiram, há um Coordenador das ações voltado
para a interlocução com as OSCs e o conteúdo MROSC
faz parte das formações para os multiplicadores da
rede.

http://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.ipea.gov.br/portal/
https://mapaosc.ipea.gov.br/
https://mapaosc.ipea.gov.br/
https://portal.convenios.gov.br/redesiconv
https://portal.convenios.gov.br/redesiconv


Parcerias #MROSC 

A Escola Nacional de Administração Pública (#Enap)
desenvolveu em parceria com a Secretaria de Governo
da Presidência da República e a Controladoria Geral da
União, o curso “Gestão de Parcerias com
Organizações da Sociedade Civil: nova lei de fomento
e de colaboração”, de aperfeiçoamento e formação
para servidores públicos e representantes de OSCs. As
duas turmas pilotos de 2015 tiveram 40 e 30 horas,
respectivamente, e formaram 130 pessoas.

O #Proext foi criado pelo Ministério da Educação em
2003 para apoiar as instituições públicas de ensino
superior no desenvolvimento de programas ou
projetos de extensão, com ênfase na inclusão social,
que contribuam para a implementação de políticas
públicas. Há linha temática sobre Relação entre
Estado e Sociedade, Promoção da Participação Social
e Políticas para a Juventude, que traz o fomento e a
colaboração com OSCs como possibilidade para
apresentação de projetos e programas pelas
universidades.

http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487
http://www.secretariageral.gov.br/noticias/2015/outubro/servidores-concluem-curso-de-gestao-de-parcerias-com-organizacoes-sociais
http://www.secretariageral.gov.br/noticias/2015/outubro/servidores-concluem-curso-de-gestao-de-parcerias-com-organizacoes-sociais


Parcerias #MROSC 

A #União Europeia estabeleceu como estratégia da
sua missão no Brasil o fortalecimento das
capacidades das organizações da sociedade civil no
país para atuarem como ator relevante para
desenvolvimento. Tem apoiado a agenda MROSC em
seminários internacionais e no financiamento de
iniciativas de OSCs brasileiras, com prioridade na
garantia de segurança institucional e jurídica das OSCs
em suas parcerias com o Estado, na participação das
organizações em todo o ciclo das políticas públicas e
na consolidação de iniciativas inovadoras. Sua carta
de lançamento pode ser encontrada aqui.

O Projeto #Pensando o Direito é uma iniciativa da
Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da
Justiça (SAL/MJ) e foi criado em 2007 para promover
a democratização do processo de elaboração
legislativa no Brasil. No campo da sociedade civil, no
último ciclo de gestão, duas pesquisas importantes
foram realizadas estimulando subsídios e propostas
para a modernização do sistema de convênios com
OSCs e para a criação do Simples Social.

http://plataformaosc.org.br/wp-content/uploads/2011/10/Plataforma-principal.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/pensando-o-direito
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/pensando-o-direito


Parcerias #MROSC 

Em parceria com a SAF – Subchefia de Assuntos
Federativos, o processo de articulação federativa é
desenvolvido e as ações são divulgadas no #Portal
Federativo que reúne informações de interesse dos
entes federados, aproximando a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios. Dessa forma, os
municípios, em especial, estão sempre atualizados
sobre o processo de construção do quadro normativo
do MROSC e suas ferramentas para implementação.

Criada em 2010, a #Plataforma por um Novo Marco
Regulatório para as Organizações da Sociedade
Civil é uma articulação política nacional de
organizações da sociedade civil, coletivos, redes e
movimentos sociais, que demandou do governo
federal a construção do MROSC, sendo ator relevante
no processo. Seus integrantes reivindicam uma
política pública de fomento à participação cidadã por
meio de organizações autônomas, zelando pelo
sentido público de sua atuação e adotando práticas
de boa gestão e transparência.

http://www.portalfederativo.gov.br/
http://www.portalfederativo.gov.br/


Publicação Institucional 

A publicação Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil: a construção
da agenda no governo federal – 2011 a 2014
trata do processo de construção da agenda
voltada para o aperfeiçoamento do ambiente
jurídico e institucional relacionado às
organizações da sociedade civil (OSCs) e suas
relações de parceria com o Estado. Entre as
conquistas, destaca-se a edição da Lei de
Fomento e de Colaboração (Lei 13.019/2014). Ao
longo dos capítulos, são abordados o universo
das organizações da sociedade civil no Brasil; os
desafios para a sustentabilidade das OSCs; e as
principais pesquisas publicadas no último ciclo.

Disponível para
download em
www.participa.br/osc

http://www.participa.br/articles/public/0014/9447/MROSC_2015.pdf
http://www.participa.br/articles/public/0014/9447/MROSC_2015.pdf


Comunidade OSC no Participa.br
www.participa.br/osc

Publicação Institucional MROSC 
http://www.participa.br/articles/public/0014/9447/MROSC_2015.pdf

Seção do MROSC no site da Secretaria de Governo da Presidência da República
http://www.sg.gov.br/atuacao/mrosc

Mapa das OSCs
www.mapaosc.ipea.gov.br

Página no Facebook
https://www.facebook.com/mroscs

Vídeo sobre o MROSC
https://www.youtube.com/watch?v=DqTZShCHmxY

Cerimônia de sanção presidencial da Lei 13.019/2014
https://www.youtube.com/watch?v=sSeiCZfL06g&list=UUjaWLFTNqLkq3ZY2BJ4NYRg

Curso “Gestão de parcerias com organizações da sociedade civil: nova Lei de Fomento e de Colaboração”
http://www.participa.br/articles/public/0014/5429/29.09.15_Apresenta__o_Curso_SG_Enap_para_Participa.pdf

Rede Siconv
https://portal.convenios.gov.br/pagina-inicial

Portal Federativo

http://www.portalfederativo.gov.br/

Links de interesse

http://www.participa.br/osc
http://www.participa.br/articles/public/0014/9447/MROSC_2015.pdf
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
https://www.facebook.com/mroscs
https://www.youtube.com/watch?v=DqTZShCHmxY
https://www.youtube.com/watch?v=sSeiCZfL06g&list=UUjaWLFTNqLkq3ZY2BJ4NYRg
http://www.participa.br/articles/public/0014/5429/29.09.15_Apresenta__o_Curso_SG_Enap_para_Participa.pdf
https://portal.convenios.gov.br/pagina-inicial
http://www.portalfederativo.gov.br/


lais.lopes@presidencia.gov.br

marcoregulatorioosc@presidencia.gov.br

Contato

mailto:marcoregulatorioosc@presidencia.gov.br
mailto:marcoregulatorioosc@presidencia.gov.br

