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GIFE

Organização da Sociedade Civil que reúne 115 
associados , entre institutos, fundações e empresas, que 
realizam investimento social privado , ou seja, o 
repasse voluntário e sistemático de recursos privados, de 
forma planejada e monitorada, para projetos sociais de 
interesse público.interesse público.

De acordo com levantamento preliminar do CENSO 
GIFE, sua rede investiu em 2007 cerca de 1,15 bilhão de 
reais em projetos de interesse público, sendo que 83% 
dos associados atuam na área de educação .



Missão

Aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos 
privados para o desenvolvimento do bem comum.

GIFE

Objetivo

Contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do 
Brasil, por meio do fortalecimento político-institucional e do apoio à 
atuação estratégica de institutos e fundações de origem empresarial 
e de outras entidades privadas que realizam investimento social 
voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. 
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PROGRAMA MARCO LEGAL DOPROGRAMA MARCO LEGAL DO
TERCEIRO SETOR E POLÍTICAS PÚBLICASTERCEIRO SETOR E POLÍTICAS PÚBLICAS



Uma iniciativa que o GIFE desenvolve, desde 2003, que visa a contribuir 
para o aperfeiçoamento do ambiente regulatório do terceiro setor.

Eixos de atuação:

� Frente reativa: acompanhamento do Congresso Nacional, com vista 

MLPP

� Frente reativa: acompanhamento do Congresso Nacional, com vista 
a identificar, priorizar e oferecer subsídios para o debate de 
proposições legislativas; 

� Frente pró-ativa: relacionada à construção de uma proposta ampla 
e coerente de melhoria da legislação brasileira do terceiro setor.

Carta de Curitiba (2006)

Visão GIFE do Marco Legal do Terceiro Setor



Temas prioritários de atuação:

� Transparência e controle social (accountability);

� Liberdade de organização e funcionamento;

MLPP

� Liberdade de organização e funcionamento;

� Imunidades e isenções tributárias;

� Incentivos fiscais para iniciativas de interesse público;

� Segurança jurídica.



MLPP

Transparência e controle social ( accountability)

� Busca pelo incremento dos níveis de transparência na gestão e no 
funcionamento das organizações da sociedade civil;funcionamento das organizações da sociedade civil;

� Fortalecimento dos mecanismos de prestação de contas, tendo 
como destinatário final a sociedade.



MLPP

Liberdade de organização e funcionamento

� Artigo 5º, inciso XVII, da Constituição Federal

� Desburocratização – eliminação dos embaraços à livre 
organização e funcionamento das entidades do Terceiro Setor.



MLPP

Imunidades e isenções tributárias

� Manutenção, qualificação e expansão das imunidades e isenções 
tributárias, visando à melhoria do ambiente fiscal em que atuam as tributárias, visando à melhoria do ambiente fiscal em que atuam as 
organizações da sociedade civil.
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Incentivos fiscais para iniciativas de interesse pú blico

� Instituição de uma política de incentivos fiscais mais abrangente e 
coerente;

� Ampliação das possibilidades de dedução fiscal a todos os 
extratos da sociedade, para que a participação em projetos sociais 
não fique restrita à elite econômica;

� Criação de uma dinâmica de avaliação e revisão de eficácia, 
eficiência e efetividade dos incentivos, para que atendam sempre 
à finalidade de fomentar recursos e o envolvimento da sociedade 
em prol de causas coletivas.
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Segurança jurídica

� Existência de um marco regulatório claro e estável, que permita, 
além da consolidação do Terceiro Setor e do Investimento Social 
Privado, a uniformização de interpretações dos órgãos 
administrativos e judiciais responsáveis por sua aplicação.administrativos e judiciais responsáveis por sua aplicação.



PL n.º 3.021/2008

“ dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, 
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade 
social e dá outras providências” .

Autoria: Poder Executivo

Tramita pela Câmara dos Deputados em caráter de prioridade

Proposição sujeita à decisão conclusiva das Comissõ es

Apresentação em 17/03/08 (“Operação Fariseu”)

Recebeu despacho para tramitar:
Comissão de Educação e Cultura/ Seguridade Social e Família/ Finanças e 

Tributação/ Constituição e Justiça e de Cidadania

CEC – aguardando apresentação do parecer do relator Dep. Gastão Vieira 
(PMDB/ MA) . Foram apresentadas 54 emendas ao projeto.



PL n.º 3.021/2008

Discussões públicas sobre o PL

03/04/08 – CSSF – Audiência Pública , que contou com a participação de 
representantes do MPS, SNAS/ MDS, MS, CNAS e MPF/ DF.

09/04/08 – CFFC – Audiência Pública sobre a OPERAÇÃO FARISEU , que contou 
com a participação de representantes do CNAS, TCU, Polícia Federal e MPF/ 
DF.

22/04/08 – Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social/  Câmara dos 
Deputados – Seminário Nacional: O Terceiro Setor no Brasil , que contou 
com a participação do GIFE, estudiosos do Terceiro Setor e demais 
organizações da sociedade civil.

17/06/08 – CEC/ CFFC/ CFT/ CSSF – Audiência Pública , que contou com a 
participação de representantes do MPS, MEC, MS e SNAS/ MDS.

09/07/08 – CEC – Audiência Pública , que contou com a participação de 
representantes do RFB, TCU, CGU e MPF/ DF.

Seminários regionais organizados pela Frente Parlamentar em Defesa da 
Assistência Social/ Câmara dos Deputados e outros.



Certificação

� Concessão do certificado para as entidades beneficentes de assistência 
social, atuantes nas áreas de educação, saúde e assistência social em 
sentido estrito, a cargo dos Ministérios da Educação , Saúde e 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome , respectivamente;

12 meses

PL n.º 3.021/2008

� Redução de 03 anos para 12 meses do período de comprovação do 
cumprimento dos requisitos para a certificação;

� Necessidade de atendimento aos requisitos constantes no PL e nos 
regulamentos a serem editados pelos respectivos Ministérios.

Prazo da certificação: não inferior a 01 ano e não s uperior a 03 anos



Requisitos específicos – entidades atuantes na área de saúde

� Mantida a previsão de que as entidades devem ofertar atendimento ao 
SUS no percentual mínimo de 60% ;
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� Possibilidade das entidades realizarem, alternativamente, projetos de 
apoio ao desenvolvimento institucional do SUS (incorporação de 
tecnologias, pesquisa de interesse público, etc).

Contrapartida: o recurso despendido no projeto não pode ser    
inferior à imunidade de contribuições sociais usufr uída.



Requisitos específicos – entidades educacionais

� Aplicação de regras semelhantes ao Programa Universidade para 
Todos (PROUNI);

� Mantida a previsão de que as entidades devem aplicar em gratuidade, 
pelo menos, 20% de sua receita bruta , com uma inovação quanto à 
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pelo menos, 20% de sua receita bruta , com uma inovação quanto à 
possibilidade de compensar o percentual no exercício subseqüente ;

� Oferecimento de 01 bolsa de estudo integral para cada 09 alunos 
pagantes e bolsas parciais de 50%, quando necessário, para o alcance do 
percentual mínimo. É vedada a cobrança de taxa de matrícula, custeio de 
material didático ou qualquer outro encargo.

Contrapartida:  o  recurso aplicado em gratuidade n ão pode ser    
inferior à imunidade de contribuições sociais usufr uída.



Requisitos específicos – entidades atuantes na área de assistência social

� Certificação para as entidades que prestam serviços e ações gratuitas, 
sem qualquer discriminação ou exigência de contrapartida do usuário.

� Inscrição das entidades no Conselho Municipal de Assistência Social ou 
no Conselho Estadual de Assistência Social, ou no Conselho de 
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no Conselho Estadual de Assistência Social, ou no Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal.

As entidades devem integrar o cadastro nacional de entidades e 
organizações de assistência e promoção social, bem c omo 
comprovar seu vínculo à rede socioassistencial priv ada no âmbito 
do SUAS. 



Imunidade das contribuições sociais

� Ausência da exigência do título de utilidade pública federal;

� Reconhecimento da “isenção” a contar da data da certificação pelo 
Ministério competente, cabendo à Receita Federal a fiscalização do 
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Ministério competente, cabendo à Receita Federal a fiscalização do 
benefício. Constatado o descumprimento dos requisitos, será lavrado auto 
de infração relativo ao período.

O lançamento terá como termo inicial a data da ocor rência da 
infração que lhe deu causa.



Destaques

Violação do direito de liberdade de organização e funcionamento

A entidade que atuar em mais de uma das áreas apont adas ficaria 
obrigada a criar uma pessoa jurídica para cada uma delas, com 
número próprio no CNPJ.
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número próprio no CNPJ.

Ausência de controle social

Não há previsão da participação da sociedade civil no processo de 
certificação das entidades beneficentes de assistên cia social.



dispõe sobre a extensão às OSCIPs da imunidade tributária prevista no artigo 
150, VI, "c", da Constituição Federal.

Autoria: Dep. Ronaldo Vasconcellos (PT/ SP)

Tramita pela Câmara dos Deputados

Proposição sujeita à apreciação do Plenário (02 turnos quorum qualificado)

PEC n.º 281/2004

Proposição sujeita à apreciação do Plenário (02 turnos quorum qualificado)

Apresentação em 26/05/04

Recebeu despacho para tramitar:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

CCJC – aguardando apresentação do parecer do relator Dep. Omar Serraglio 
(PMDB/ PR).



dispõe sobre a criação de incentivo fiscal  para doações de pessoas físicas às 
entidades sem fins lucrativos, detentoras de título de utilidade pública 
federal. 

Autoria: Sen. Edison Lobão (DEM/MA) 

Tramita pelo Senado Federal

Proposição sujeita à decisão terminativa das Comiss ões

PLS n.º 249/2004

Proposição sujeita à decisão terminativa das Comiss ões

Apresentação em 25/08/04

Recebeu despacho para tramitar:
Comissão de Assuntos Econômicos

CAE – aprovado requerimento, de autoria do Sen. Eduardo Suplicy (PT/SP), 
que solicita a remessa do PLS à CCJC, para que se manisfeste acerca da 
adequação da proposição aos requisitos exigidos pela Lei Complementar 
n.°101/00.

CCJC – aguardando designação de relator desde 24/01/07.



marcolegal@gife.org.br


