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Panorama de atuação
• Cerca de 400 mil organizações da sociedade civil no Brasil em
2017. Áreas de atuação:

Cultura e
recreação;
12,7%

Educação e
Habitação, saúde e meio ambiente; 3,0%
pesquisa; 6,1%

Assistência
social; 10,2%
Fontes: Mapa das OSCs 2017 (IPEA) e
Secretaria Geral da Presidência da
República, 2012.

Outras; 9,0%
Desenvolvimento e defesa de direitos; 15,0%

Religiosas;
28,0%
Associações
patronais e
profissionais;
16,0%

Fontes de recursos para financiamento das OSCs
Privado
Doações de terceiros
Cooperação
internacional (agências
de cooperação,
governamentais e
multilaterais)

Outras OSCs de
fomento
Recursos empresariais

Próprio
Contribuição de
associados, trabalho
voluntário
Comercialização de
mercadorias, direitos
autorais e propriedade
intelectual
Investimentos próprios

Fonte: Adaptado de Secretaria Geral da Presidência da República. Março 2013.

Público
Termos de parceria,
contratos de gestão,
convênios
Transferências de
recursos: subvenções,
auxílios e contribuições

Imunidades, isenções
(CEBAS, etc), incentivos
fiscais
Prestação de serviços

OSCs na Assistência Social
• Mais de 32 mil OSCs
reconhecidas em
cerca de 3,8 mil
municípios.
• Atualmente, estão
certificadas pelo
MDS 5,5 mil
organizações de
assistência social
que atuam em 1,9
mil municípios.
Fonte: SNAS/MDS, abril 2018.

Capacidade de atendimento por oferta - Brasil
215.515

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (5196)

90.020

PSE para PCD, idosos e famílias (1275)

53.478

Acolhimento institucional (2208)

26.627

PSB no domicílio para PCD, idosos e famílias (434)

21.577

Abordagem social (239)
Serviço especializado para pessoas em situação de rua (133)

17.657

Habilitação e reabilitação (1153)

13.539

Integração ao mercado de trabalho (1126)

11.343

Medidas socioeducativas (172)

7.489

Assessoramento, defesa e garantia de direitos (2761)

3.080

Acolhimento em república (167)

2.327

Benefícios socioassistenciais (664)

1.631

Ofertas tipificadas localmente (19)

1.252

Família acolhedora (36)

1.010

Proteção em situações de calamidades públicas e de emergência…

685

Fonte: CNEAS. SNAS/MDS, outubro 2017.

Questões atuais
• Desafios na coordenação e na adequação das ofertas. Como o
poder público acompanha e contribui para aprimorar os
atendimentos?
• Financiamento dos serviços socioassistenciais. Como avaliar os
efeitos das parcerias e das isenções?
• Imunidade e isenção: quais as consequências da decisão do STF?
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