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ObjetivO

Contribuir para o aperfeiçoamento do desem-
penho funcional e operacional por parte dos res-
ponsáveis pela gestão e controles de organizações 
da sociedade civil.

Apresentar conceitos, princípios e normas legais 
relativas ao Terceiro Setor.

Capacitar a equipe técnica visando a boa ges-
tão de recursos, principalmente aqueles oriundos de 
terceiros, que ensejarão a consequente apresenta-
ção de prestação de contas.

ApresentAçãO
Devido ao crescimento das entidades sem fins 

lucrativas, denominadas de Organizações do Tercei-
ro Setor ou Organizações da Sociedade Civil - OSC, e 
à extensão e importância das suas atividades, torna-
-se necessário que sejam direcionados esforços para 
uma eficiente organização administrativa, jurídica, 
contábil e tributária.

Como em qualquer organização, os dirigen-
tes e demais membros que compõem os órgãos 
consultivos, operacionais e fiscalizadores das OSC, 
necessitam estar atualizados e capacitados para 
desempenhar suas funções, buscando alcançar a 
sustentabilidade, a transparência, o controle, a eco-
nomicidade, a eficiência e a eficácia, que permitirão 
a capacitação de recursos, a sobrevivência, e o cres-
cimento dessas entidades.

Além de importante, essa capacitação é opor-
tuna, uma vez que a gestão de entidades sem fins 
lucrativos frequentemente recebe nova regulamen-
tação, por meio de Leis, Decretos, Portarias, e Instru-
ções Normativas oriundas das três esferas da admi-
nistração pública.

O curso visa apresentar informações técnicas e 
legais com o objetivo de sistematizar procedimentos, 
e capacitar os membros da equipe gestora e opera-
cional das entidades, auxiliando-lhes a realizar, de 
forma correta e em obediência à legislação vigente, 
todos os passos em busca de uma boa gestão, tanto 
de recursos próprios, quanto daqueles recebidos de 
terceiros.

públicO AlvO
Gestores, Conselheiros, Colaboradores, e equi-

pe técnica de OSC, profissionais contábeis, e demais 
membros responsáveis pela gestão, controle, e pres-
tação de contas de recursos administrados por enti-
dades sem fins lucrativos.

instrutOr

Nailton Cazumbá (BA) 

• Bacharel em Ciências Contábeis, pela Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, Especialista em Contabilidade para Organizações 
do Terceiro Setor, em Auditoria e Controladoria.

• Coordenador da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Terceiro 
Setor - do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia 
– CRC-BA. 

• Consultor em análise de prestação de contas em órgãos da 
administração pública.

•	 Consultor	 financeiro,	 contábil,	 em	 gestão	 de	 convênios	 e	
prestações	 de	 contas,	 Controller	 e	 Contador	 de	 entidades	 sem	
fins	lucrativos.

• Consultor na área de gestão de convênios para órgãos da 
administração	pública	e	entidades	privadas	sem	fins	lucrativos.

• Professor convidado em Cursos de Pós-Graduação.
• Sócio da Pauta Assessoria Contábil, Consultoria e Treinamento.
• Membro do Grupo de Trabalho responsável pela 

elaboração do MROSC Bahia.
• Colunista sobre Gestão no Terceiro Setor no 

Portal	 Nossa	 Causa	 -	 http://nossacausa.com/
author/nailton/

• Colunista e instrutor de Cursos na Escola 
Aberta	 do	 Terceiro	 Setor	 –	 http://
escolaaberta3setor.org.br/author/
nailton-cazumba/

• Colunista sobre Gestão Contábil 
e Captação de Recursos 
na	 Captamos	 -	 http://
captamos.org.br/news/
articles
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cOnteúdO prOgrAmáticO

1. Terceiro Setor
 - Entendendo o Terceiro Setor;

 - Distinção entre Primeiro, Segundo e Terceiro 
Setor;

 - Distinção entre Empresas Comerciais e OSC;

 - Naturezas Jurídicas (Associações, Fundações e 
Organizações Religiosas);

 - O que deve constar no Estatuto Social para 
atender à legislação vigente;

 - Constituição, Registros e Manutenção de enti-
dades sem fins lucrativos;

 - Denominações, Titulações, Certificações e 
Qualificações;

2. Gestão Administrativa
 - Responsabilidade dos Administradores;

 - Papel do Conselho Fiscal;

 - Planejamento, Controle, Transparência e 
Compliance;

 - Ferramentas e Técnicas administrativas aplicá-
veis ao Terceiro Setor;

 - Serviço Voluntário;

 - Remuneração de Dirigentes;

3. Gestão Tributária e Contábil
 - Imunidade;

 - Isenções Tributárias;

 - Legislação e exigências para o gozo dos bene-
fícios fiscais;

 - Obrigações tributárias e acessórias;

 - A importância da Contabilidade para as Orga-
nizações do Terceiro Setor;

4. Captação de Recursos 
 e Prestações de Contas
 - Sustentabilidade e Fontes de Financiamento;

 - Atividades próprias x atividades tributáveis;

 - Atividades econômicas x Doações x Recursos 
Públicos;

 - Diversificação de fontes de recursos;

 - Leis de Incentivo Fiscal;

 - Parcerias com a Administração Pública – 
MROSC (Regras gerais);

 - Prestações de Contas;

 - Fiscalização x Auditoria; 
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INCLUSO

CIDADE/DATA/HORÁRIO

CARGA HORÁRIA

CUIABÁ/MT

OPÇÃO 
1

 R$ 950,00 -  Inscrições e pagamentos até 
de 10 de outubro de 2019

OPÇÃO 
2

R$ 1.250,00 - inscrições e pagamentos 
efetuados após 11/10/2019;

DADOS PARA PAGAMENTO

YANNE CURSOS LTDA-ME
•	 CNPJ:	19.033.824/0001-96
•	 BANCO:	756	-	BANCO	COOPERATIVO	DO	BRASIL
•	 AGÊNCIA:	3300-6
•	 CONTA	CORRENTE:	2544-5

•	 8	horas
•	 Método	avançado	–	Prático	–	Interativo	-	Exclusivo

CONTATO: (62) 3311-3938 / (62) 3311-3545
(62) 98256-7617 (TIM) / (62) 99634-1879 (VIVO)

Avenida	São	Francisco,	n°	647,	Centro	Comercial	Mariah
Sala	02,	Bairro	Jundiaí	-	CEP:	75.110-810		-	Anápolis/GO

O	Certificado	de	participação	emitido	pela	Yanne	Cursos	são	para	
aqueles	que	cumprirem	no	mínimo	85%	da	carga	horária	total.

Cuiabá/MT	-	31	de	Outubro	de	2019	-	Das	8h	às	18h
Cofee	break:	16h

Hotel	Deville	Prime	Cuiabá
Av.	Isaac	Póvoas,	1000	-	Centro	Norte,	Cuiabá	-	MT


