A PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA através do “PROJETO DE
CAPACITAÇÕES” convida para a capacitação/oficina:

Estruturação documentação para concessão/renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
A capacitação é direcionada aos Dirigentes, Coordenadores e responsáveis pelo administrativo e
financeiro das Entidades de Assistência Social e será composta de uma parte teórica seguida de parte prática em
formato de oficina de forma a que os participantes estruturem toda a documentação de solicitação da
concessão/renovação do CEBAS durante a capacitação e já saiam de lá com todo o processo organizado para
postagem/envio.
Programa:
Parte Teórica:
- O que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS?
- Sua importância para sustentabilidade das unidades de acolhimento institucional (Abrigos) e demais Instituições
sem fins lucrativos;
- Particularidades do processo de concessão e renovação;
- Benefícios da obtenção do CEBAS (isenção da cota patronal sobre a Folha à Previdência Social);
- Importância e exigências do Estatuto Social para concessão /renovação do CEBAS;
- Exigências Contábeis para obtenção do CEBAS;
- Modelos de Plano de Ação e Relatório de Atividades, exigidos pelo MDS e MEC para o CEBAS.
Parte Prática (Oficina)
- Levantamento e organização da documentação exigida;
- Verificação no Estatuto do atendimento ás exigências estatutárias;
- Check list dos requisitos exigidos pelo MDS/MEC;
- Estruturação dos relatórios e demais informações e formulários a compor o processo de concessão/renovação
do CEBAS;
- Organização e conferência de toda a documentação (processo) para envio.

Data: 22 de outubro de 2015 – de 09h ás 17h30min
Local: CMDCA BH – Rua Estrela do Sul em frente ao número 535, Santa Tereza Belo Horizonte, MG.
VALOR: GRATUITO
Inscrições de 05/10 a 20/10/2015 – Vagas limitadas e obedecerão a ordem cronológica de inscrição.
INSCRIÇÃO: Enviar nome, telefone, e-mail, endereço, nome da instituição, unidade, CNPJ e cargo ocupado na
Instituição para: probem@probemgestaocrianca.org.br. A inscrição será confirmada por e-mail de retorno.

SOBRE A PALESTRANTE: Ana Christina Lamounier de Sá
Administradora e Relações Públicas. Pós-graduada em Administração Financeira pelo Centro universitário UNA e em
Finanças pelo IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Presidente, Coordenadora de Atendimentos e
responsável pela Assessoria Administrativa e Financeira, de Mobilização de Recursos e de Títulos e Certificados da
Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança.
Maiores Informações: (31) 3043-5719 ou contato@probemgestaocrianca.org.br

A PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA através do
¨PROJETO CAPACITANDO AS ENTIDADES ¨ convida para o curso:

Captação de Recursos através do Fundo da Infância e Adolescência:
Estruturação do Projeto, Autorização para Captação dos Recursos e
Prestação de contas. MÓDULO I
O Curso é direcionado aos Dirigentes, Coordenadores, Administrativo, Financeiro e responsável pela
Captação de Recursos das Instituições de atendimento á crianças e adolescentes de Belo Horizonte e será composta
por 02 módulos, contendo parte teórica e parte prática visando proporcionar aos participantes a oportunidade de
estruturar o Projeto/Plano de Ação para obtenção da Autorização para captação de Recursos através do Fundo da
Infância e Adolescência bem como a estratégia de busca dos possíveis doadores bem como a Prestação de contas
posterior a captação.
Os módulos ocorreram em datas distintas e as inscrições realizadas separadamente, por módulo.
Neste folder divulgamos o Programa e informações para inscrição no Módulo I.
Módulo I – 23/2/2016 – O FIA, elaboração do Projeto/Plano de Trabalho para obtenção da ACC- Autorização para
Captação de Recursos através do direcionamento do Imposto de Renda.
- O incentivo fiscal federal concedido através do Fundo da Infância e Adolescência Municipal, Estadual e Federal.
- O que é e como funciona o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA.
- Como obter a Autorização para captação de Recursos através do Fundo da Infância e Adolescência de Belo
Horizonte/FMDCABH.
- Elaboração do projeto para financiamento através do FMDCA: Estruturação do projeto, justificativas, públicoalvo, objetivos e metas, metodologia, orçamento e indicadores de monitoramento e resultados.
- Estruturação do Plano de Ação para obtenção da ACC- Autorização para captação de Recursos através do FMDCA
de Belo Horizonte.
- Como funciona direcionamento do Imposto de Renda pela Pessoa Física.
- Como Funciona o direcionamento do Imposto de renda pela Pessoa Jurídica.
- Planilha de simulação do valor do IR a ser direcionado pelo doador.
O Módulo II (Estruturação do Plano de Ação e Prestação de Contas) será divulgado posteriormente.

Data: 23 de fevereiro de 2016 – de 13h ás 18h30minhs
Local: Auditório da FUNDAMIG - Rua dos Goitacazes nº 71/Sala 809, Centro, Belo Horizonte, MG.
INVESTIMENTO/VALOR: GRATUITO
Inscrições de 29/01 a 17/2/2015 – Vagas limitadas obedecendo à ordem cronológica de inscrição.
PARA SE INSCREVER: Enviar nome, telefone, e-mail, nome/unidade da instituição, CNPJ e cargo ocupado para:
probem@probemgestaocrianca.org.br. A inscrição será confirmada através de e-mail de retorno. Maiores
Informações: Juliana (31) 3043-5719
SOBRE A PALESTRANTE: Ana Christina Lamounier de Sá
Administradora e Relações Públicas. Pós-graduada em Administração Financeira e Finanças pelo IBMEC.
Presidente, Coordenadora de Atendimentos e responsável pela Assessoria Administrativa e Financeira, de
Mobilização de Recursos e de Títulos e Certificados da Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança.

A PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA através do
¨PROJETO CAPACITANDO AS ENTIDADES ¨ convida para o curso:

Captação de Recursos através do Fundo da Infância e Adolescência:
Estruturação do Projeto, Autorização para Captação dos Recursos e
Prestação de contas. MÓDULO I
O Curso é direcionado aos Dirigentes, Coordenadores, Administrativo, Financeiro e responsável pela
Captação de Recursos das Instituições de atendimento á crianças e adolescentes de Belo Horizonte e será composta
por 02 módulos, contendo parte teórica e parte prática visando proporcionar aos participantes a oportunidade de
estruturar o Projeto/Plano de Ação para obtenção da Autorização para captação de Recursos através do Fundo da
Infância e Adolescência bem como a estratégia de busca dos possíveis doadores bem como a Prestação de contas
posterior a captação.
Os módulos ocorreram em datas distintas e as inscrições realizadas separadamente, por módulo.
Neste folder divulgamos o Programa e informações para inscrição no Módulo I.
Módulo I – 29/2/2016 – O FIA, elaboração do Projeto/Plano de Trabalho para obtenção da ACC- Autorização para
Captação de Recursos através do direcionamento do Imposto de Renda.
- O incentivo fiscal federal concedido através do Fundo da Infância e Adolescência Municipal, Estadual e Federal.
- O que é e como funciona o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA.
- Como obter a Autorização para captação de Recursos através do Fundo da Infância e Adolescência de Belo
Horizonte/FMDCABH.
- Elaboração do projeto para financiamento através do FMDCA: Estruturação do projeto, justificativas, públicoalvo, objetivos e metas, metodologia, orçamento e indicadores de monitoramento e resultados.
- Estruturação do Plano de Ação para obtenção da ACC- Autorização para captação de Recursos através do FMDCA
de Belo Horizonte.
- Como funciona direcionamento do Imposto de Renda pela Pessoa Física.
- Como Funciona o direcionamento do Imposto de renda pela Pessoa Jurídica.
- Planilha de simulação do valor do IR a ser direcionado pelo doador.
O Módulo II (Estruturação do Plano de Ação e Prestação de Contas) será divulgado posteriormente.

Data: 29 de fevereiro de 2016 – de 13h ás 18h30minhs
Local: Auditório da FUNDAMIG - Rua dos Goitacazes nº 71/Sala 809, Centro, Belo Horizonte, MG.
INVESTIMENTO/VALOR: GRATUITO
Inscrições de 29/01 a 17/2/2015 – Vagas limitadas obedecendo à ordem cronológica de inscrição.
PARA SE INSCREVER: Enviar nome, telefone, e-mail, nome/unidade da instituição, CNPJ e cargo ocupado para:
probem@probemgestaocrianca.org.br. A inscrição será confirmada através de e-mail de retorno. Maiores
Informações: Juliana (31) 3043-5719
SOBRE A PALESTRANTE: Ana Christina Lamounier de Sá
Administradora e Relações Públicas. Pós-graduada em Administração Financeira e Finanças pelo IBMEC.
Presidente, Coordenadora de Atendimentos e responsável pela Assessoria Administrativa e Financeira, de
Mobilização de Recursos e de Títulos e Certificados da Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança.

Contato - Pró-Bem
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Contato - Pró-Bem <contato@probemgestaocrianca.org.br>
sexta-feira, 5 de maio de 2017 16:43
'fatimaloureirorubatino@gmail.com'
'Ana Cristina'
CAPACITAÇÃO PRÓ-BEM : a Captação de Recursos com base no Novo Marco
Regulatório do Terceiro Setor/Lei de Parcerias 13.019/14 e 13.204/15

A PRÓ-BEM GESTÃO CRIANÇA convida para a capacitação:

Captação de Recursos com base no Novo Marco Regulatório do
Terceiro Setor/Lei de Parcerias 13.019/14 e 13.204/15
A capacitação é direcionada aos Dirigentes, Coordenadores, Diretores, Administrativos,
Financeiros e responsáveis pela captação de recursos das instituições de Belo Horizonte
com atendimento á crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.
O objetivo é apresentar as novas exigências, regras, procedimentos, para a captação de
recursos após a entrada em vigor do Novo Marco Regulatório do 3º. Setor, incluindo as
alterações nos itens alocação dos recursos públicos pelas Instituições, via:
- Fundo da Infância e Adolescência-FIA com Direcionamento do Imposto de Renda PF e
Jurídica;
- Emenda Parlamentar - Estado de Minas Gerais;
- Parcerias com o Município de Belo Horizonte (Convênios, Termo de Fomento e
Colaboração).
- Doação de Pessoas Jurídicas com incentivo fiscal – Lei 9.249/95.
Programa:
o Apresentar as novas regras, procedimentos e exigências do marco regulatório para
captação de recursos com incentivo fiscal via Fundo da Infância e Adolescência/FIA com
direcionamento de Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica e na Doação de
Pessoas Jurídicas com desconto no Imposto sobre Lucro Operacional (Lei 9.249/95);
o Apresentar as novas regras e procedimentos para recebimento de recursos via Emenda
Parlamentar (Estado de Minas Gerais) á partir do Decreto no. 47.132/2017 do Estado de
Minas Gerais publicado em 21/01/2017 definindo como se dará essa forma de captação
após entrada em vigor do Marco Regulatório;
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o Apresentar as novas regras, procedimentos para celebração de parcerias com o
município de Belo Horizonte com base no Decreto 16.519/2016 e entrada em vigor do
novo Marco regulatório;
Dia 30 de Maio de 2017 – de 08h30min ás 17h30min
Local: Auditório da FUNDAMIG - Rua dos Goitacazes nº 71/809, Centro, Belo Horizonte.
Valor: GRATUITO
Inscrições de 05 a 26/05/2017 – Vagas limitadas e obedecerão a ordem cronológica da inscrição.
Bastando enviar e-mail para capacitacao@probemgestaocrianca.org.br contendo nome
completo, telefone, e-mail, nome e CNPJ da instituição em que trabalha e cargo ocupado
na mesma.
A Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança é uma organização sem fins lucrativos, que oferece
assessoria técnica e capacitação á instituições com atendimento a crianças e adolescentes em
situação de risco e vulnerabilidade social, nas áreas administrativa, financeira, contábil, jurídica,
de títulos e certificados, e captação de recursos. O objetivo é potencializar as Instituições
implementando as melhores práticas de gestão adaptadas ao 3º. Setor e qualificando o corpo
diretivo e técnico, proporcionando-lhes condições para alcançar sua finalidade social com
sustentabilidade.
Expositora: Ana Christina Lamounier de Sá - Administradora e Relações Públicas. Pósgraduada em Administração Financeira pelo Centro Universitário UNA e em Finanças pelo
IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Fundadora, Coordenadora Geral, de
Atendimentos e responsável pela Assessoria Administrativa e Financeira, de Mobilização de
Recursos, de Recursos Humanos e de Títulos e Certificados da Pró-Bem Assessoria e Gestão
Criança.
Informações: (31) 3043-5719 ou contato@probemgestaocrianca.org.br

Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança
Rua Piauí 69/508 Santa Efigênia
Tel.: 31 3043 5719
Site: www.probemgestaocrianca.org.br
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A PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA através do
¨PROJETO CAPACITANDO ENTIDADES¨, convida para o curso:

Gestão Contábil e Fiscal para Dirigentes (Presidentes, Diretores,
Conselheiros Fiscais) das Instituições do Terceiro Setor,
responsabilidades e riscos pós o Marco Regulatório.
O Curso é direcionado aos Dirigentes, Conselheiros Fiscais, Coordenadores e responsáveis pelo
Administrativo e Financeiro incluindo os voluntários das Entidades sem fins lucrativos (OSCs) de atendimento á
crianças e adolescentes de Belo Horizonte e será composta de parte teórica e parte prática. A parte teoria
proporcionará aos participantes o conhecimento das regras contábeis específicas das Instituições sem fins lucrativos
e de obrigação dos Dirigentes e Conselheiros Fiscais e a parte prática oferecerá aos dirigentes e conselheiros
/participantes a oportunidade de colocar em pratica os conhecimentos da primeira parte verificando se o Estatuto e
as Demonstrações Contábeis das Entidades se encontram adequadas ás exigências do novo marco regulatório para
realização de parcerias coma iniciativa pública, para atendimento aos requisitos da imunidade, para obtenção e/ou
renovação do CEBAS e na captação de recursos através de incentivo Fiscal e direcionamento do Imposto de Renda.

PROGRAMA
A Contabilidade do Terceiro Setor e sua importância para o cumprimento das exigências do marco
regulatório e sustentabilidade das Entidades;
Responsabilidade dos Dirigentes e Conselheiros Fiscais com relação á contabilidade;
Normas contábeis específicas do Terceiro Setor e de obrigação dos Dirigentes e Conselheiros;
Demonstrações Contábeis conteúdo e procedimentos para aprovação pela Diretoria e Conselho Fiscal;
Fluxo de Informações contábeis devidas pelas Entidades e seus Dirigentes aos órgãos fiscalizadores;
A contabilidade e a captação de recursos através de incentivos, isenções e imunidade fiscal.

Data: 28 de AGOSTO de 2017
Horário: de 08h30min ás 18h00hs
Local: Auditório da PUCMINAS- Praça da Liberdade - Rua Cláudio Manoel 371 - Térreo Funcionários/BH.
VALOR: GRATUITO
Inscrições de 01 A 23 DE AGOSTO – Vagas limitadas obedecendo à ordem cronológica de inscrição.
PARA SE INSCREVER: Enviar nome, telefone, e-mail, nome/unidade da instituição, CNPJ e cargo ocupado para:
probem@probemgestaocrianca.org.br. A inscrição será confirmada através de e-mail de retorno. Maiores
Informações: Francine ou Diego (31) 3043-5719

SOBRE A ENTIDADE - A Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança é uma organização sem fins lucrativos, que oferece
assessoria técnica e capacitação á instituições de atendimento á crianças e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade social, nas áreas administrativa, financeira, contábil, jurídica, de títulos e certificados, e captação
de recursos. Sua missão é potencializar as Instituições implementando as melhores práticas de gestão adaptadas
ao 3º. Setor e qualificando o corpo diretivo e técnico, proporcionando-lhes condições para alcançar sua finalidade
social com sustentabilidade.
SOBRE A FACILITADORA: Ana Christina Lamounier de Sá - Administradora e Relações Públicas. Pós-graduada em
Administração Financeira pelo Centro Universitário UNA e em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais. Fundadora, Coordenadora Geral, de Assessorias da Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança.

A PRÓ-BEM convida para a capacitação:

Apesar de representar o principal instrumento de captação de recursos e gestão, impactando
diretamente a sobrevivência e sustentabilidade das Instituições do Terceiro Setor, o Orçamento ainda é
uma ferramenta pouco utilizada.
¨Administrar sem orçamento é o mesmo que sair para uma viagem sem saber para onde se quer ir,
como pretende chegar e o que e quanto será necessário para a viagem. ¨
Objetivo: Suprir os Dirigentes, gestores e profissionais das Entidades de conhecimentos, técnicas e
ferramentas práticas para a elaboração do Orçamento anual como primeira ação de captação de recursos
e planejamento; apresentar todo o processo de elaboração, análise e acompanhamento do Orçamento,
proporcionar condições de transformar as decisões emergenciais por decisões estratégicas, com
antecedência e focando nas melhores práticas de finanças, além de ampliar as chances de captação de
recursos pelas Instituições.
Público Alvo: Dirigentes (Presidente, Tesoureiros e Diretores Financeiros), Coordenadores e profissionais
ligados á área Financeira, Administrativa, de Captação de Recursos e Elaboração de Projetos das
Entidades sem fins lucrativos de atendimento ás crianças e adolescentes de Belo Horizonte.
PROGRAMA
O que é e para que serve o Orçamento;
Tipos de orçamento, itens que o compõem, aplicações e vantagens.
Orçamento como principal ferramenta de captação de recursos e gestão;
Como elaborar, na prática, o Orçamento anual da Entidade.
O acompanhamento do orçamento e sua importância para a OSC;
Orçamento e elaboração de projetos para participação em editais e financiamentos;
Atividade Prática: Elaboração do Orçamento 2018 da Instituição, em planilha disponibilizada
pela Pró-Bem na capacitação.
Data: 30 DE OUTUBRO DE 2017 de 08h30minhs ás 17h30min
Local: Rua Cláudio Manoel 71, Funcionários, BH - Auditório da PUCMINAS- Prédio IEC.
Inscrições de 03 A 23 DE OUTUBRO – Vagas limitadas obedecendo à ordem cronológica de inscrição.
VALOR: GRATUITO
INSCRIÇÃO:
Enviar Nome do participante, Cargo, Telefone, E-mail, Nome da Instituição e CNPJ, para o e-mail
capacitacao@probemgestaocrianca.org.br A inscrição será confirmada via e-mail de retorno.
Maiores informações: Talisson e Juliana no telefone 31 3043-5719

SOBRE A PALESTRANTE: Ana Christina Lamounier de Sá
Administradora e Relações Públicas. Pós-graduada em Administração Financeira e Finanças pelo IBMEC.
Presidente, Coordenadora de Atendimentos e responsável pela Assessoria Administrativa e Financeira, de
Mobilização de Recursos e de Títulos e Certificados da Pró-Bem Assessoria e Gestão Criança.

