
 

  

 
 
 
 

Primeira Contribuição da Plataforma das OSCs para o Processo de 
Regulamentação da Lei n. 13.019/2014 

 
 
Este documento, aprovado no III Encontro de Signatários da Plataforma por um Novo Marco 

Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil apresenta as primeiras contribuições para o processo 
de regulamentação da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece normas gerais para as parcerias 
entre Organizações da Sociedade Civil - OSCs e o Poder Público e define diretrizes para a política de 
fomento e colaboração.  

 
A elaboração de um novo conjunto de leis que garanta autonomia, dê transparência e 

segurança jurídica às relações entre Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público é uma luta de quase 
trinta anos, levada por várias redes e organizações da sociedade civil brasileira. 

 
Os principais atores dessa luta se uniram em 2010 na Plataforma por um Novo Marco 

Regulatório para as OSCs, que reúne mais de 50 mil organizações, movimentos sociais e redes para discutir 
e cobrar a criação de um arcabouço legal que dê maior segurança jurídica às organizações que pretendem 
estabelecer relações de parceria com a Administração Pública, ampliando as possibilidades de ação da 
sociedade civil organizada.  

 
A Plataforma entende que é necessário estabelecer novas bases jurídicas para as 

organizações da sociedade civil em nosso país e tem atuado neste debate de forma propositiva.  
 
Durante a campanha presidencial do ano de 2010, obtivemos o compromisso dos então 

candidatos que disputaram o segundo turno com a criação de um marco regulatório e de políticas de 
fomento para o setor. Participamos do Grupo de Trabalho constituído na Secretaria Geral da Presidência da 
República para estudar o tema. Este Grupo de Trabalho, em seu Relatório Final, propôs um anteprojeto de 
lei, que inspirou o substitutivo apresentado no Senado Federal que deu origem ao Projeto de Lei 7168/14. 
Acompanhamos de perto a tramitação deste Projeto de Lei no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, 
participando de audiências públicas, discussões e oferecendo contribuições para o aperfeiçoamento do seu 
texto e tramitação no Congresso Nacional. Como já era de se esperar, algumas das nossas propostas foram 
acolhidas, outras não.  

 
Apoiamos publicamente a aprovação do PL pois acreditamos que o texto traz importantes 

contribuições à regulamentação das parcerias entre as OSCs e o Estado. Após aprovação do PL e antes da 
sanção presidencial, colaboramos enviando estudo aprofundado com nossas sugestões de veto ao texto.  

 
Agora, uma vez sancionado pela presidência na forma da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, 

aumenta a importância de analisar os efeitos concretos da nova legislação posta e se abre a possibilidade 
de propor medidas voltadas à regulamentação do texto, de forma a colaborar para que a nova lei seja 
implementada de forma efetiva.  

 
O trabalho que ora apresentamos foi feito de forma coletiva, com a escuta das organizações 

que compõem o Comitê Facilitador da Plataforma, assessorias jurídicas especializadas na matéria e outros 
interessados.  Agradecemos em especial a colaboração e contribuições técnicas na área jurídica 
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apresentadas por Paula Raccanello Storto, Gustavo Gois, Paulo Haus Martins, James Pinheiro, Aguinaldo 
Rocha e Leila Regina Paiva de Souza.  

 
Este documento apresenta nossa avaliação geral sobre o texto da nova Lei e também as 

primeiras contribuições que foram aprovadas pelo coletivo das organizações da Plataforma, presentes no III 
Encontro de Signatários, que aconteceu em 26 e 27 de agosto de 2014.  

 
I - A LEI 13.019/2014 
 
É inegável que a Lei 13.019/2014 decorre de um processo participativo e suprapartidário, 

próprios de um ambiente democrático voltado aos interesses da coletividade.  A versão final do texto 
reflete boa parte das demandas reivindicadas pela Plataforma.Isto porque, o texto da Lei 13.019/2014 traz 
muitos avanços na regulamentação das parcerias entre OSCs e a Administração Pública, como a 
substituição da figura dos antigos “convênios” pelos recém criados “termo de colaboração” e “termo de 
fomento”; o fato de se tratar de uma norma geral, de abrangência nacional, aplicável à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios; a previsão de Chamamento Público para seleção das organizações parceiras; 
a admissão do pagamento de despesas indiretas e de pessoal próprio com recursos públicos repassados; 
além de outras medidas importantes para o desenvolvimento institucional das OSCs e o incremento da 
segurança jurídica na execução das parcerias.  

 
Todavia, também é sabido que existem dispositivos que reforçam uma lógica excessivamente 

formalista e vão de encontro a garantias constitucionais ligadas à liberdade de associação e de auto-
organização das associações.    

 
Assim, no sentido de proporcionar uma análise coerente da trajetória trilhada pela 

Plataforma com relação ao assunto, a seguir elencamos os 15 pontos por nós defendidos, buscando 
identificar em que medida o texto da Lei 13.019/2014 contempla as demandas da Plataforma, bem como 
os aspectos que ainda merecerão ser objeto de outras iniciativas no sentido de alcançar o desejado avanço 
nesta matéria das parcerias entre OSCs e Poder Público.  

 
Após, elaboramos outras propostas fundamentadas de textos para regulamentação. 
 
Cumpre ressaltar que a Plataforma continuará, nos próximos dias, a reunir e discutir 

propostas para a regulamentação da Lei, que serão oportunamente formuladas em caráter complementar 
a este documento.  

 
 
II - A LEI 13.019/2014, OS PONTOS DEFENDIDOS PELA PLATAFORMA E PROPOSTAS DE 

REGULAMENTAÇÃO  
 

 PONTO 1 - UM INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA REGER REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA OSCS QUE ATUAM EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO (CONVÊNIOS DEVEM SER EXCLUSIVOS PARA 
REPASSES ENTRE ENTES FEDERADOS). 

 
É possível identificar que o texto da nova lei avança no sentido pleiteado pela Plataforma ao 

estabelecer instrumentos próprios para as relações de parcerias entre as OSCs e o Estado e determinar que 
os convênios não serão mais aplicáveis a estas relações.  
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 Estabelece assim dois instrumentos próprios para reger as relações de repasse de recursos 
públicos para OSCs que atuam em prol do interesse público: termo de fomento e termo de colaboração, 
conforme redação dos incisos VII e VIII do artigo. 2º, bem como dos artigos 16 e 17.   

 
Estabelece também que os convênios não mais serão aplicáveis às relações jurídicas entre 

Estado e  OSCs, ficando restritos apenas às parcerias entre entes estatais , nos termos do artigo 84 da 
mesma lei:  

Art. 84. Salvo nos casos expressamente previstos, não se aplica às relações 
de fomento e de colaboração regidas por esta Lei o disposto na Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e na legislação referente a convênios, que ficarão restritos a parcerias 
firmadas entre os entes federados. 

 
Já a vedação à celebração de convênios é um dos pontos mais importantes  da lei e que 

merece ser celebrado como uma importante conquista da sociedade civil. Isto porque, a utilização da 
legislação de convênios é causa de parte dos principais problemas que hoje as organizações vivem na 
relação com o Estado. O uso dos convênios contribuiu de forma expressiva para o atual ambiente de 
insegurança jurídica, com a imposição de normas de direito público para organizações da sociedade civil, 
regidas precipuamente pelo direito privado, gerando analogias indevidas.  

 
Não obstante ao avanço alcançado com a criação desses instrumentos, é de fundamental 

importância que a regulamentação da lei aclare as diferenças entre os dois termos. 
 
A Lei não diferencia os instrumentos de “termo de fomento” do “termo de colaboração”, a 

não ser pela questão da iniciativa do Plano de Trabalho. Deixa aberta possibilidade de aplicação da lei 
8.666/93, ao determinar que ela pode se aplicar “nos casos expressamente previstos”.  Exclui os 
contratos de gestão das Organizações Sociais (OSs) do regime desta lei, que é uma típica relação de 
colaboração (inciso III do art. 3º.).  Determina que se aplica esta lei “no que couber” aos termos de 
parceria celebrados por OSCIPs (art. 4º.). Não menciona o instrumento de “contrato de repasse”, que 
tem normas próprias e poderia ser incorporado na modalidade “termo de colaboração”. O contrato de 
fomento deveria estabelecer uma boa medida de iniciativas para possibilitar a experimentação de 
iniciativas das OSCs na parceria com a Administração Pública. 

 
A regulamentação, na medida do possível deverá flexibilizar normas de controle para o 

termo de fomento (art. 24, VII, “a” e “b”; art. 23, parágrafo único e inciso III.) e aclarar, na medida do 
possível, a regulamentação sobre os instrumentos acima citados. 

 
 

 PONTO 2 - UMA LEGISLAÇÃO QUE ABRANJA TODOS OS NÍVEIS DE GOVERNO (FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL). 

 
Este é um aspecto que a Lei 13.019/14 estabelece de forma inequívoca, ao criar uma lei geral 

aplicável às parcerias celebradas entre OSCs e “União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e 
suas subsidiárias”, conforme enuncia o artigo 1º.  

 
A Plataforma apoia uma maior amplitude nas possibilidades de relação entre OSCs e o Estado 

e acredita que a uniformização das normas incidentes sobre as parcerias contribui para a necessária 
estabilidade que estas relações precisam ter, como forma de fortalecer a participação da sociedade civil na 
coisa pública e viabilizar o financiamento público destas atividades.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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É possível identificar que o texto da nova lei avança no sentido pleiteado pela Plataforma. 

Consideramos fundamental que na regulamentação e aplicação da lei, esta unidade seja mantida como 
norma geral.  

 
Nem todas as normas da Lei tem caráter de norma geral.  A complexidade dos mecanismos 

de controle do texto da Lei pode acabar dificultando o seu cumprimento e a sua aplicação por Estados e 
Municípios, gerando dúvidas e questionamentos sobre os dispositivos de aplicação nacional e os 
dispositivos de aplicação federal, estes aplicáveis somente à União, como é o caso, por exemplo, da 
disposição do § 2o do art. 46: “A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos 
trabalhistas não transfere à União a responsabilidade por seu pagamento.” 

 
A regulamentação deverá buscar minimiza, na medida do possível, os possíveis 

questionamentos sobre o caráter geral ou especial das normas da Lei. 
 

 PONTO 3 - RECONHECIMENTO DE QUE O REPASSE DE RECURSOS PODE VISAR TANTO A 
COLABORAÇÃO DAS OSCS COM POLÍTICAS PÚBLICAS QUANTO O FOMENTO À ATIVIDADE AUTÔNOMA 
DAS ORGANIZAÇÕES VOLTADAS PARA O INTERESSE PÚBLICO (PROJETOS DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, CONTROLE SOCIAL, EDUCAÇÃO CIDADÃ, PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL ETC.). 

 
A lei 13.019/2014 reconhece a importância da atividade autônoma das OSCs em prol do 

interesse público e a possibilidade de seu financiamento público.  
 
Os artigos 5º e 6º da Lei estabelecem, respectivamente, os princípios fundamentais aplicáveis 

às parcerias e as diretrizes do regime jurídico de fomento e colaboração, dentre os quais se destacam o 
protagonismo, a independência e a participação das OSCs, nos seguintes termos:  

 
Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão 

pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na 
aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios de legalidade, legitimidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, além dos demais 
princípios constitucionais aplicáveis e dos relacionados a seguir: 

I – o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 
II – a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de 

valores de cidadania e de inclusão social e produtiva; 
III – a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e 

sustentável; 
IV – o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 
V – a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de 

participação social; 
VI – a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 
VII – a promoção e a defesa dos direitos humanos; 
VIII – a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio 

ambiente; 
IX – a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; 
X – a preservação e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro, em suas dimensões 

material e imaterial. 
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Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de fomento ou de colaboração: 
I – a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à 

organização da sociedade civil para a cooperação com o Poder Público; 
II – a priorização do controle de resultados; 
III – o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e 

comunicação; 
IV – o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados 

nas relações com as organizações da sociedade civil; 
V – o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, 

transparência e publicidade; 
VI – a ação integrada, complementar e descentralizada (de recursos e ações) entre os 

Entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos; 
VII – a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do 

trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e 
relevância social com organizações da sociedade civil;  

VIII – a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidas, em decorrência da 
participação no respectivo processo decisório ou ocupação de posições estratégicas; 

IX – a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e 
tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da 
população em situação de desigualdade social. 

 
Estes dispositivos inseridos na Seção I e no Capitulo II da Lei, que tratam das normas gerais 

do termo de colaboração ou de fomento, são orientadores de toda a interpretação da lei, prevalecendo 
sobre outros dispositivos cujos conteúdos possam confrontá-los. Nesse sentido a eles vinculam-se todos os 
entes públicos na aplicação da Lei 13.019/2014, que devem atribuir maior relevo e importância jurídica aos 
princípios e diretrizes quando aplicarem a lei ao caso concreto. 

 
Pontue-se que o próprio instrumento “termo de fomento” se diferencia do “termo de 

colaboração” em razão do reconhecimento da iniciativa da ação de interesse público ser proposta pela 
organização da sociedade civil, enquanto no termo de colaboração a iniciativa é proposta pela 
administração pública. A lei também inovou nessa matéria ao criar o “Procedimento de Manifestação de 
Interesse Social”, permitindo que as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e até mesmo 
cidadãos apresentem propostas de chamamento público para a celebração de parceria, conforme a 
redação dos artigos 18 a 21. 

 
Assim, entendemos que a Lei 13.019/2014 reconhece que o repasse de recursos pode visar 

tanto a colaboração das OSCs com políticas públicas quanto o fomento à atividade autônoma das 
organizações voltadas para o interesse público.  

 
A lei não determina quais dispositivos tem caráter de norma geral e quais são apenas 

federais, aplicáveis somente a união, o que deve gerar controvérsias acerca de sua implementação por 
outros entes além da União. 

 
 

 PONTO 4 - CONSIDERAÇÃO DAS ENTIDADES VOLTADAS À INCLUSÃO ECONÔMICA DE 
GRUPOS VULNERÁVEIS (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E 
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SEUS FAMILIARES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ETC.) COMO APTAS A FIRMAR O TERMO DE PARCERIA 
(COOPERATIVAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA).  

 
Neste ponto a Lei 13.019/2014 não traz dispositivos que atendam à demanda da Plataforma, 

na medida em que o inciso I do artigo 2º, ao conceituar organização da sociedade civil, exclui entidades que 
distribuam “sobras” aos seus membros, o que resulta no afastamento de sua aplicação às cooperativas.  

 
Propomos que a redação do regulamento simplifique os procedimentos burocráticos que 

podem dificultar a formalização de parcerias com OSCs de pequeno porte, geralmente formadas por 
grupos vulneráveis.    

 
  Especificamente, a própria Lei indica que os instrumentos com valor total abaixo de R$ 
600 mil deve ter procedimentos simplificados.  O Decreto deve vir na direção de simplificá-los ao 
máximo.   Sugerimos também que os Termos de Fomento, que tem por característica a atuação na 
inovação, possam prever mais espaço para experimentação de alternativas criativas. 

 
 

 PONTO 5 - CHAMAMENTO PÚBLICO OBRIGATÓRIO (COM REGRAS VISANDO AMPLA 
PUBLICIZAÇÃO). 

 
Neste ponto a Lei 13.019/2014 estabeleceu a obrigatoriedade de ampla publicidade para o 

procedimento prévio à celebração das parcerias, por meio da realização do chamamento público, que 
deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados na seleção das OSCs, conforme redação do 
artigo 23 e seguintes.  

 

 PONTO 6 - EXIGÊNCIA DE QUE AS OSCS QUE RECEBEM RECURSOS TENHAM NO MÍNIMO 
TRÊS ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA (EXCETO NO CASO DE PROJETOS VISANDO FOMENTO DE GRUPOS 
POPULARES, PEQUENAS OSCS, VER PRÓXIMO PONTO). 

 
A lei estabelece a exigência de três anos de existência, além de experiência na área e 

capacidade técnica e operacional, como requisito para participar de chamamento público voltado à 
celebração da parceira nos termos do inciso VII do parágrafo primeiro do artigo 24.  

 
Atende, dessa forma, a proposta da Plataforma, que visa orientar os processos de celebração 

de parcerias para organizações que tenham efetiva atuação na área, zelando assim, para que o Estado 
firme instrumento de cooperação com organizações com lastro técnico e comunitário, o que releva a 
preocupação da Plataforma com o bom uso dos recursos públicos e com a percepção geral da sociedade do 
sentido e finalidade das parcerias. 

 
 

 PONTO 7 - PREVISÃO DE REPASSES PARA OSCS ESPECIALIZADAS NA GESTÃO DE 
PEQUENOS PROJETOS DE FOMENTO A ORGANIZAÇÕES POPULARES E COMUNITÁRIAS, ENVOLVENDO 
FINANCIAMENTO E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 
Neste ponto a Lei 13.019/2014 não traz dispositivos que atendam à demanda da Plataforma.  
 
A Plataforma tem convicção da importância de que sejam instituídos fundos especialmente 

dedicados ao apoio/fomento de pequenas iniciativas, com pessoal qualificado para dar o necessário apoio 
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técnico e administrativo para os grupos.  É necessário buscar mecanismos eficientes de apoio e fomento às 
pequenas organizações que exercem papel fundamental para a redução das desigualdades.  

 
 

 PONTO 8 - PREVISÃO DE PROJETOS REALIZADOS EM REDE, POR VÁRIAS OSCS 
CONSORCIADAS.  

 
Neste ponto o texto da Lei 13.019/2014 contempla apenas parcialmente a demanda da 

Plataforma, já que não traz previsão expressa para fomento a organizações populares e comunitárias ou do 
seu financiamento institucional. Como já salientado, a redação da lei e os procedimentos burocráticos, 
tampouco incentiva a formalização de parcerias com OSCs pequenas, formadas por grupos vulneráveis. 

 
Ressalte-se, todavia, que a participação de pequenos projetos de organizações populares 

pode ser abarcada na criação do mecanismo inovador de permitir “a atuação em rede para a execução de 
iniciativas agregadoras de pequenos projetos por duas ou mais organizações da sociedade civil” 
estabelecida no artigo 25. 

 
Este é um dos aspectos mais comemorados da lei, reconhecendo a capilaridade e presença 

das OSCs na vida comunitária de nosso país.  A liberdade de associação das entidades passa pela 
possibilidade delas se associarem umas às outras para criação das propostas e alternativas de 
enfrentamento das questões sociais que se colocam. Essa liberdade é característica do campo das OSCs e o 
Estado pode estabelecer parcerias com estas entidades para enfrentar os desafios sociais.  Por isso, 
proporcionar a atuação em rede é fundamental e muito bem vindo.  

 
Cabe frisar que o dispositivo do parágrafo terceiro do artigo 63, que estabelece normas 

diferenciadas para a prestação de contas nas parcerias cujo valor não seja igual ou superior a R$ 600 mil, 
demonstrando clara indicação de que as parcerias de menor valor e complexidade devem ser objeto de 
procedimentos simplificados, em atenção ao princípio da proporcionalidade. 

 
Todavia, ao estabelecer as regras para esse trabalho em rede, os dispositivos da nova lei 

aumentam os requisitos burocráticos, sem justificativa razoável, ao estabelecer que no momento da 
celebração da parceria, a OSC deva apresentar o rol de organizações em rede que vão participar da 
execução das atividades, retirando da OSC a prerrogativa de escolher de forma autônoma a sua própria 
rede, o que pode ser feito posteriormente, como parte da execução do projeto, com base em critérios 
previamente indicados no plano de trabalho. O Regulamento deve buscar simplificar ao máximo o 
funcionamento das redes. 

 
 

 PONTO 9 - AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRÓPRIO DA OSC ENVOLVIDO 
NAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO, DENTRO DE PADRÕES DE MERCADO, INCLUÍDAS 
TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, ESTABELECIDA A NÃO SUBSIDIARIEDADE TRABALHISTA DO 
ÓRGÃO PÚBLICO. 

 
Neste ponto a Lei 13.019/2014 traz o reconhecimento de que os trabalhadores de OSCs que 

atuam em projetos de cooperação com o Estado podem ser remunerados com os recursos disponibilizados 
para a execução do respectivo plano de trabalho. 

 
Esta é uma das principais conquistas alcançadas com a nova lei, que supera o equivocado 

entendimento no sentido de que os recursos repassados por entes públicos não poderiam ser aplicados no 
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pagamento de pessoal da organização. A redação do artigo 46, inciso I, reconhece a autorização para 
pagamento, com recursos vinculados à parceria, de despesas trabalhistas, incluindo verbas rescisórias: 

 
Art. 46. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no 

plano de trabalho, as despesas com:  
 

I – remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo 
contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo de 
garantia por tempo de serviço, férias, décimo terceiro, salário proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores: 

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à 
qualificação técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada;  

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não 
superior ao teto do Poder Executivo; 

c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente 
dedicado à parceria celebrada; 
 
 Assim é possível identificar que a lei atendeu a esta importante reivindicação da 

Plataforma, que contribui de forma expressiva para superar a situação de precarização das relações de 
trabalho nas OSCs que se propõem a atuar em conjunto com o Estado. 

 

 PONTO 10 - PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (A 
CONTRAPARTIDA DAS OSC TEM QUE SER SUA EXISTÊNCIA E EXPERIÊNCIA). 

 
Este é outro aspecto em que a Lei parece ter atendido à proposta da Plataforma. A exigência 

de contrapartida financeira foi afastada pela Lei 13.019/2014 que, na redação do parágrafo único do inciso 
V do artigo 35 estabelece que a contrapartida financeira não poderá ser exigida como requisito para a 
celebração da parceria. Nesse sentido, reconhece a capacidade e acervo técnico das instituições como a 
contrapartida natural que elas oferecem ao Estado nas relações de parceria. A vedação à exigência de 
contrapartida financeira também é considerada um aspecto que favorece a participação de organizações 
com menor disponibilidade financeira.  

 
Assim é possível identificar que a lei atendeu a esta importante reivindicação da Plataforma, 

que afasta a exigência da disponibilização de recursos financeiros pelas OSCs para a implementação de 
projetos em cooperação com o poder público em nosso país. 

 

 PONTO 11 - REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPATÍVEIS COM O VOLUME DOS 
RECURSOS ENVOLVIDOS, COM PRAZOS PARA A APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
O dispositivo do parágrafo terceiro do artigo 63, ao estabelecer normas diferenciadas para a 

prestação de contas nas parcerias cujo valor não seja igual ou superior a R$600 mil, atende, em alguma 
medida, à demanda de que as regras de prestação de contas sejam compatíveis com o volume dos recursos 
envolvidos na parceria, com prazos razoáveis para a apreciação das contas por parte da administração 
pública. Indica ainda que as parcerias de menor valor e complexidade devem ser objeto de procedimentos 
simplificados, em atenção ao principio da proporcionalidade. A redação do parágrafo primeiro do artigo 69 
estabelece que o prazo para a prestação de contas pela OSC é de até 90 dias e será definido no caso 
concreto em cada instrumento de parceria, de acordo com a complexidade de seu objeto. O artigo 71 
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estabelece prazo para a administração pública apreciar a prestação de contas entre 90 e 150 dias, contados 
a data de seu recebimento, podendo ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa. O parágrafo 
quarto estabelece que caso este prazo não seja observado, é proibida a incidência de juros de mora sobre 
eventuais débitos que venham a ser apurados pela administração. 

 
Seria oportuno que a regulamentação estabelecesse regras no sentido de dar maior 

efetividade aos dispositivos voltados ao cumprimento de prazos de análise pelo Estado, e que também 
estabelecesse encaminhamentos para os estoques de prestações de contas anteriores sem apreciação.  

 
 

 PONTO 12 - PRIVILEGIAR O CONTROLE E A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM FOCO NOS 
RESULTADOS. 

 

 PONTO 14 - ADOÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE ADEQUADO ÀS 
OSCS E ÀS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR MEIO DOS TERMOS DE FOMENTO E 
COLABORAÇÃO. 

 
Sobre o tema, o artigo 72 reconhece três possibilidades com relação à avaliação da prestação 

de contas apresentada pelas OSCs, quais sejam: regulares, irregulares ou regulares com resalva, assim 
entendidas aquelas que evidenciem impropriedade ou falta de caráter formal que não resulte dano ao 
Erário. O artigo 6º, inciso II, estabelece “a priorização do controle de resultados como diretriz fundamental 
do regime jurídico das parcerias”. 

 
Como se vê, é possível identificar trechos em que a lei atende à demanda da Plataforma no 

sentido de que o controle e a prestação de contas devam ter foco nos resultados obtidos. Todavia, é 
inegável que a lei traz diversos dispositivos excessivamente burocráticos que não respeitam esta 
importante diretriz apontada no inciso II do artigo 6º e podem inviabilizar o seu cumprimento. 

 
Já com relação à adoção de sistemas informatizados, a lei estabelece a continuidade do 

SICONV, e não institui o desejado “controle adequado às OSCs e às características dos projetos 
desenvolvidos por meio dos termos de fomento e colaboração”, conforme já mencionado.  

 
Neste aspecto é fundamental que a regulamentação estabeleça as medidas necessárias 

para que o SICONV seja alterado para um sistema próprio da nova lei, exclusivo para os instrumentos de 
parceria de fomento e colaboração. 

 

 PONTO 13 - PREVISÃO DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS PARA A EXECUÇÃO DO 
PROJETO APÓS SUA CONCLUSÃO. 

 
Neste ponto a Lei 13.019/2014 se limitou a prever no parágrafo único do artigo 36 que os 

bens remanescentes adquiridos na execução do projeto podem ser doados, a critério do administrador 
público, quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado. A redação é 
ampla e permite a destinação de bens para o projeto, mas condicionada á avaliação pontual do ente 
público em cada caso. 

 
Propomos que essa destinação aprovada seja aquela indicada por ocasião da aprovação do 

Plano de Trabalho.  Na ausência desta indicação, a Administração deve se manifestar no prazo da 
aprovação da prestação de contas sobre a destinação a ser dada, baseando-se  em critérios previstos no 
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regulamento, que priorizem a destinação à OSC parceria ou outra entidade na região, com objetivos 
sociais iguais ou semelhantes.   

 
 

 PONTO 15 – CRIAÇÃO DE CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OU ESPAÇO PÚBLICO 
INSTITUCIONAL EQUIVALENTE, COM REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E DAS OSCS, VOLTADO À 
ARTICULAÇÃO, PROPOSIÇÃO E APOIO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO E GARANTIA DA INDEPENDÊNCIA 
DAS OSCS EM GERAL, BEM COMO DE SUAS RELAÇÕES DE FOMENTO E COLABORAÇÃO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

 
Também este ponto foi contemplado pela Lei 13.019/2014 que autorizou a criação do 

Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, nos termos da redação do artigo 15: 
 

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho 
Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre representantes 
governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas 
e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e 
de colaboração previstas nesta Lei. 

§ 1º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e 
Colaboração serão disciplinados em regulamento. 

§ 2º Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, 
nos termos deste artigo. 
 
A criação do Conselho estabelece sua finalidade relacionada à divulgação de boas práticas, 

proposição e apoio a políticas e ações de fortalecimento e garantia da independência das OSCs em geral, 
bem como de suas relações de fomento e colaboração, atendendo, portanto, a esta reivindicação da 
Plataforma. 

 
Propomos que este Conselho também seja responsável por atuar de forma transversal na 

Administração Pública, para buscar harmonizar e promover entendimentos com relação às normas 
incidentes sobre as parcerias entre OSCs e o Estado.  

 
A seguir, apresentamos outras propostas e reivindicações que foram discutidas e aprovadas 

pela Plataforma, no III Encontro de Signatários realizado no dia 27 de agosto de 2014 em Brasília.  
 
 
III - OUTRAS CONTRIBUIÇÔES E PROPOSTAS PARA O PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO  

 
No sentido de elaborar propostas de contribuição ao processo de regulamentação, seguem 

abaixo propostas voltadas a garantir os princípios e diretrizes orientadores da aplicação da lei, 
estabelecidos em seus artigos 5º e 6º.  

 
Há trechos da Lei 13.019/14 cuja regulamentação deve vir no sentido de limitar as 

possibilidades de interpretação, no sentido de garantir observância aos princípios constitucionais de 
liberdade de associação, de auto-organização das associações, da igualdade e da isonomia no tratamento 
das OSCs. Como se verá, alguns dispositivos da lei preveem a interferem em aspectos relevantes do 
funcionamento das OSCs, ou estabelecem normas de responsabilidade civil e administrativa mais rígidas 
para as OSCs do que com relação a outras espécies de pessoas jurídicas de direito público e privado, 
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traduzindo preconceito com as organizações da sociedade civil e inviabilizando o seu desenvolvimento e a 
ampla promoção da cidadania e da participação.  

 
Outros dispositivos chamam a atenção pela imposição de excesso de controles e obrigações 

de caráter burocrático ou meramente formalistas às parcerias, aumentando o engessamento destas e 
impondo ônus desnecessários tanto ao Estado quanto às organizações. Nossa expectativa é de que 
essas inovações reduzam significativamente a atual insegurança jurídica e gerem maior 
eficácia e eficiência tanto para a  Administração Pública quanto para as OSCs.  

 
Nessa direção, destacamos a seguir os aspectos que devem ser trabalhados de 

forma prioritária no processo de regulamentação da Lei.  
   
 

 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS DA OSC PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
A necessidade de aprovação pela Administração do regulamento de seleção dos 

fornecedores no escopo dos Projetos fere a autonomia das entidades e as sujeita a uma relação hierárquica 
com o ente público.  Inclusive, vincula o ente público em termos de responsabilidade sobre o 
procedimento. 

 
Os princípios que se querem preservar já estão agasalhados no artigo 2º, XIV e normas do 

plano de trabalho e da prestação de contas, bem como no teor do artigo 43, que estabelece que “As 
contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos 
transferidos pela Administração Pública, deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, da 
boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 
razoabilidade, do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o 
regulamento de compras e contratações aprovado para a consecução do objeto da parceria.”  

 
Aqui existe clara abertura para interferência estatal na liberdade de auto-organização das 

OSC, o que pode gerar problemas das mais diversas ordens.  Imagine-se uma mesma organização que 
tenha celebrados parcerias com diferentes entes públicos, submetidos a suas realidades próprias, e 
entendimentos das suas Consultorias Jurídicas.  É grande a chance de os entes públicos diferentes 
estabeleçam requisitos diversos e até mesmo contraditórios para estes instrumentos, de difícil 
implementação dentro de uma mesma organização, gerando uma fragmentação indesejável às instituições.  
Note-se que o STF já determinou entendimento de que as OSCs não têm porque seguir preceitos da 
8.666/93. (ver: STF, julgamento da ADIN 1.864/2007 – Voto de Min. Joaquim Barbosa). 

 
Existe uma forte tendência de que a insegurança jurídica, entendimentos divergentes e 

analogias indevidas, que hoje caracterizam as relações de convênios, e atingem as OSC e o Estado, seja 
transferida aos Regulamentos de Compras e Contratações, atingindo exclusivamente as OSCs. 

 
Pontue-se que as entidades do “Sistema S”, que possuem seus regulamentos próprios de 

compras e contratações, não foram excetuadas do dever de submetê-los à aprovação pelos seus órgãos 
próprios, independentemente de aprovação pela Administração Pública.   

 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação da matéria incida no sentido de 

minimizar a abrangência dos temas que podem ser objeto de análise pela Administração no processo de 
aprovação do Regulamento (inciso VIII do art. 34; parágrafo único do art. 34 e seus incisos; alínea “i” do 
inciso V do art. 35; e inciso II do parágrafo único do art. 42).  É necessário criar um padrão e referência 
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que guie as organizações e gestores na elaboração do regulamento de compras, sob pena de haver o 
estabelecimento de disposições enfraquecidas e omissas ou excesso de rigorismo desnecessário.  O ideal 
seria delimitar taxativamente os itens que poderão ser exigidos pela Administração Pública na análise 
dos regulamentos.   

 
Especificamente, a própria Lei indica que os instrumentos com valor total abaixo de R$ 600 

mil deve ter procedimentos simplificados.  O Decreto deve vir na direção de simplificá-los ao máximo.   
Sugerimos também que os Termos de Fomento, que tem por característica a atuação na inovação, 
possam prever mais espaço para experimentação de alternativas criativas. 

 
 

 RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS SOBRE OS RECURSOS 
REPASSADOS  

 
As transferências em parceria, estipuladas por interesse comum, sem obrigações recíprocas 

tais como os convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria ou contratos de 
gestão, não são passíveis de tributação.  

 
Por se tratar de recurso público repassado sujeito à prestação e contas não incide Imposto 

sobre serviços, imposto sobre a renda ou outros tributos sobre as em razão da imunidade recíproca de que 
trata o artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal do Brasil. 

 
Todavia os órgãos de arrecadação de estados e municípios têm promovido processos 

administrativos com fito de tributar as transferências em razão de interesse comum, o que fere o princípio 
constitucional da imunidade recíproca, vez que o recurso repassado, até porque será devolvido se não 
utilizado, é a princípio público.  

 
Uma regulamentação no sentido de esclarecer a matéria é de alto interesse na preservação 

dos recursos da União repassados e também das pequenas instituições,  que geralmente não tem como 
suportar os custos da defesa em procedimento administrativo tributário.  

 
Propomos a inserção de um artigo no Decreto que estabeleça que as transferências em 

parceria, estipuladas por interesse comum, sem obrigações recíprocas tais como os convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento, termos de parceria ou contratos de gestão, não são passíveis de 
tributação.     

 
 

 DELIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA VEDAÇÃO DE QUE O DIRIGENTE DE OSC QUE 
CELEBRE PARCERIA TENHA QUALQUER ESPÉCIE DE PARENTESCO ATÉ 2º. GRAU COM AGENTE POLÍTICO 
DE QUALQUER ESFERA GOVERNAMENTAL  

 
É mais do que desejável que as entidades que celebrem parcerias não tenham entre seus 

dirigentes pessoas que, por possuírem estreito vínculo com a administração pública, possam influenciar a 
manifestação de vontade administrativa de maneira prejudicial ao interesse público. Entretanto, a 
exigência de que as organizações da sociedade civil não tenham entre seus dirigentes parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de agentes políticos de qualquer Poder ou do 
Ministério Público de qualquer esfera governamental carece de razoabilidade e extrapola a sua finalidade.  
O ideal seria que a vedação para a celebração de parceria se limitasse àqueles órgãos dentro da esfera de 
influência objetiva do familiar do dirigente. 
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O princípio da moralidade demanda que o cuidado com o bem público vá além do mero 

atendimento formal aos preceitos legais, devem ser os meios empregados sempre em consonância com a 
“boa-fé objetiva”.   Nesse sentido fica evidente que a abrangência da redação é demasiada.    

 
Ademais, diante da interpretação dada ao conceito de agente político pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário 228.977/SP, que abrange não apenas cargos eletivos, mas a direção de 
autarquias e outros entes da Administração Direta e Indireta, bem como membros da magistratura (Juízes) 
e do Ministério Público (Promotores de Justiça), a vedação a todas as esferas de governo alcança tamanha 
extensão que pode implicar na impossibilidade de seu cumprimento.  Pela norma, fica impedido de 
celebrar uma parceria com a União uma OSC cujo dirigente tenha laços de parentesco em 2º. grau com 
administrador de uma autarquia municipal, ou de um juiz estadual.    

 
A regulamentação do inciso III do artigo 39 da lei deverá estabelecer que para seus fins não 

se enquadrará como agente político membros da Magistratura e que ela apenas se aplicará com relação 
a agentes políticos com vínculo ao ente público com o qual a OSC tenha firmado parceria.  

 
 

 AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PARA O ACESSO DOS SERVIDORES E DA FISCALIZAÇÃO 
AOS DOCUMENTOS E INSTALAÇÕES DAS OSCS  

 
Da forma como aprovada, a redação do artigo 42, inciso XV, implica em interferência estatal 

no funcionamento das entidades, o livre acesso aos servidores e fiscalização públicas aos documentos e 
instalações das organizações parceiras independentemente de aviso prévio ou da criação de 
procedimentos para o acesso aos documentos e locais de interesse da fiscalização publica. 

 
Diante do exposto, propomos que sua regulamentação estabeleça a obrigatoriedade de 

aviso prévio e a criação de procedimentos para o acesso aos documentos e locais privados que 
interessem à fiscalização,  devendo, neste caso, limitar a solicitação de informações nos limites do objeto 
da parceria.  

 
 

 IMPOSIÇÃO AOS FORNECEDORES DAS OSCS DE OBRIGAÇÃO QUE PERMITA O LIVRE 
ACESSO AOS SEUS DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS, SEM PREVISÃO DE PROCEDIMENTO OU 
ALCANCE  

 
A Imposição de que uma empresa permita o “livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis”, sem previsão de procedimento ou alcance desse acesso pelos servidores, como requisito de 
elegibilidade para prestação de serviço a uma OSC no escopo de parceria com ente público é 
flagrantemente inconstitucional.  

 
A previsão revela interferência estatal no funcionamento da organização e nas relações 

privadas que as OSCs estabelecem com terceiros.  A redação, ao não especificar a vinculação dos 
documentos ao objeto da parceria, permite, ao menos em tese, amplo acesso à Administração a todos os 
negócios da empresa que forneça a uma OSC.  Obrigar que a OSC exija de todo e qualquer fornecedor de 
bens e serviços, de forma desproporcional e descontextualizada, a entrega de informações contábeis a 
fiscalização dificulta o processo de contratação dessas entidades e impõem um ônus negocial 
desnecessário e pouco efetivo às relações contratuais privadas entre OSC e seus fornecedores, que pode 
implicar na inviabilização de que essas OSCs alcancem processos eficientes de contratação de fornecedores, 
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impactando de forma negativa a própria execução dos projetos de interesse público.  Afronta os princípios 
da proporcionalidade, da eficiência e da isonomia.  Não há na legislação previsão análoga a esta.   

 
Frise-se que existem mecanismos na legislação que obrigam a entrega de documentos 

contábeis à fiscalização em caso de indícios de irregularidades.  
 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação do inciso XVIII do art. 42 estabeleça a 

obrigatoriedade de solicitação prévia fundamentada e a criação de procedimentos para solicitação e 
acesso aos documentos e locais privados de terceiros de boa-fé que interessem à fiscalização, que ficará 
limitada às solicitações estritamente necessárias à execução das parcerias a que a Lei se refere. Sem o 
devido fundamento não poderá a Administração Publica, sem a devida autorização judicial ou por seus 
órgãos com poder de policia, previstos em lei, ter livre acesso a propriedade ou bens particulares, 
devendo, neste caso, limitar a solicitação de informações nos limites da prestação de bens ou serviços.  

 
 

 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO E EVENTUAIS JUROS REMUNERATÓRIOS 
NOS CONTRATOS COM FORNECEDORES, QUE NÃO DECORRA DE CULPA DA OSC 

 
Contratos longos tendem a ter cláusulas de correção no seu cumprimento, o que é previsto 

em legislação federal, especialmente a partir do 12o mês de execução contratual.  Há também uma grande 
quantidade de contratos por adesão que as OSCs firmam na execução dos Projetos. Muito conveniente, 
portanto, esclarecer que o termo da lei refere-se apenas à incidência de juros ou multa ou correção em 
razão de punição contratual, caso em que o recurso público seria indevidamente apenado pela falha 
administrativa do parceiro, sob pena de inviabilizar correções decorrentes de atualização monetária.  

 
Nesse sentido propomos que o regulamento estabeleça que o impeditivo de pagamento de 

juros, correção ou multa citados no inciso IX do artigo 45 da lei 13.019/14 refere-se ao ato punitivo 
contratual que decorra de culpa da organização parceria e não se confunde com a aplicação de cláusula 
contratual regular e que não decorra de culpa ou inadimplemento. 
 
 

 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SINAL CONTRATUAL   
 
Os artigos 62 e 63 da lei 4320/64 visam preservar o descontrole nos gastos públicos com a 

falta de recebimento, vedando o pagar por adiantamento.  Todavia, o impedimento não se aplica ao 
pagamento de sinal contratual, como é praxe, por exemplo, nos aluguéis para a ocorrência de um evento, 
que invariavelmente demandam sinal para garantia da reserva do local no prazo ajustado. Pequenas 
organizações poderão ter fortes problemas para conseguiriam impor ao locador o ponto de vista 
divergente ao locador. O tema é da maior relevância e merece tratamento explícito.  

 
Propomos que a regulamentação do art. 45 preveja que o pagamento antecipado impedido 

nos termos do artigo 62 e 63 da lei 4.320/64 não se confunde com sinal de pagamento devido por 
estipulação contratual legitimamente estabelecida pela OSC no cumprimento do plano de trabalho. 
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 NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA OSC POR OCASIÃO DO DEPÓSITO DO RECURSO 
REPASSADO E PREVISÃO DE EXCEÇÃO PARA AS APLICAÇÕES ABAIXO DE 30 DIAS  

 
Como o procedimento de abertura de conta corrente e depósito do recurso repassado 

depende da Administração, é fundamental que a norma preveja a necessidade de que a Administração 
notifique a OSC quando deposita o recurso na conta vinculada ao projeto, afim de que a OSC possa aplicá-lo 
na forma prevista no ar. 51 da Lei.  Caso a Administração não notifique, e a OSC não tenha conhecimento 
da liberação do recurso, é incabível o dever de a OSC ressarcir eventual prejuízo decorrente da não 
aplicação dos recursos.   

 
Com relação às aplicações de curto prazo, sobre as quais há incidência do IR, estas poderão 

se mostrar antieconômica, pois os ganhos num período de menos de 30 dias normalmente não superam os 
custos da operação bancária. 

 
Ante o exposto, propomos regulamentação que determine que o prazo previsto no caput 

do Art. 51 conta a partir da data da comunicação pela Administração do repasse do recurso à entidade 
parceira. Sugerimos que preveja ainda, com relação à aplicação financeira de curso prazo ou operação de 
mercado aberto lastreado em título da dívida pública, que o disposto no Art. 51 poderá ser dispensado se 
a entidade parceira demonstrar que os custos da operação não justificam o rendimento. 

  
 

 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS ENTRE A ASSINATURA DO 
INSTRUMENTO E O RECEBIMENTO DOS RECURSOS 

 
O atraso no repasse de recursos nem sempre ocorre por ação ou omissão do servidor ou 

gestor, mas por elementos outros e, inclusive, por conta dos procedimentos internos e também da ação 
das instituições financeiras. Em todo caso o atraso impacta na execução da parceria que se justifica pelo 
seu interesse público. Frequentemente as organizações parceiras devem antecipar (às vezes contraindo 
dívidas) aquilo que deveria ser despendido com recursos públicos. É necessário assegurar à parceira, nesses 
casos, a segurança jurídica e a boa fé no cumprimento da parceria. 

 
Propomos que a regulamentação do art. 55 e parágrafo único estabeleça que o atraso na 

disponibilidade dos recursos da parceria autoriza o reembolso das despesas despendidas pela 
organização parceira no período, em cumprimento do plano de trabalho. Sugerimos mencionar que a 
mesma regra se aplique também com relação às despesas realizadas entre o período de liberação das 
parcelas subsequentes. 

 
 

 POSSIBILIDADE DE RETOMADA OU ASSUNÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ADMINISTRAÇÃO 
INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

 
A redação do artigo 62 autoriza a Administração Pública, em condições genéricas e a seu 

juízo, a intervir em uma OSC quando houver “má execução” ou “inexecução” de parcerias.  A previsão 
afronta o princípio da não interferência estatal no funcionamento prevista no Inciso XIX do .artigo 5º da 
Constituição Federal, que estabelece: “as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado”. 
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Diante do exposto, propomos que a regulamentação do artigo 62 estabeleça critérios 
claros para a constatação da “má execução” ou “inexecução”, bem como  procedimentos e garantias 
para a retomada ou assunção de atividades. 

 
 

 IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRIGENTE, INDEPENDENTEMENTE DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 
A obrigação prevista no artigo 37 de que a OSC indique um dirigente que se responsabilize de 

forma solidária pela execução das atividades da parceria afronta a isonomia das OSC, pois não há 
precedente deste tipo de exigência com relação e nenhum outro tipo de organização que celebre contratos 
administrativos, ou PPPs com a Administração.  Há mecanismos na lei que asseguram a desconsideração da 
personalidade jurídica, mediante devido processo legal. A responsabilização solidária da pessoa física de 
forma automática é desproporcional e contrária à isonomia. 

 
Diante do exposto, propomos regulamentação no sentido de estabelecer procedimentos 

que especifique claramente as hipóteses alcançadas pela norma, a fim de limitar ao máximo seu excesso. 
 
 

 CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EM DUPLICIDADE, JÁ EXIGIDAS POR OUTRAS LEIS  
 
O parágrafo único e incisos do artigo 11 traz duplicidade de controles, já previstos na Lei de 

acesso à Informação.  Ademais, fixar fisicamente em mural na sede da instituição é expediente 
ultrapassado que só se justificaria caso a entidade não disponibilizasse os dados públicos sobre a parceria 
na internet, o que, repita-se, já é exigido pela Lei de Acesso à Informação (LAC).   

 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação do artigo 11 estabeleça a 

possibilidade de que um mesmo mecanismo seja suficiente para cumprimento destas obrigações e da 
LAC, apenas em meio eletrônico. 

 
 

 CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
A partir das práticas das OSCs que compõem a Plataforma, é possível perceber que a 

Administração Pública não dispõe de ampla estrutura para acompanhamento das parcerias.  O Projeto de 
Lei traz medidas importantes para que haja maior planejamento e acompanhamento dos Termos de 
Fomento e de Colaboração. 

 
Todavia, parece-nos que no anseio de proporcionar maior controle e acompanhamento, 

previu de forma excessiva as ações de monitoramento, o que cria obrigações excessivamente onerosas e de 
difícil cumprimento pela Administração Pública, em especial no que se refere à prestação de contas parcial.   

 
Estas obrigações podem levar a alguns cenários, nenhum deles desejáveis: a inobservância da 

Lei pela Administração Pública, aumento vertiginoso dos custos públicos das parcerias ou rejeição às 
parcerias, pelos riscos e custos nela envolvidos.   

 
Os parágrafos segundo e terceiro do artigo 67, obrigam o gestor a emitir parecer técnico que 

parece bastante complexo e tecnicamente muito exigente. Isso pode inviabilizar a continuidade da 
execução do convênio, dado ao volume de pareceres dos quais dependerão a liberação de novos recursos, 
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tornando-o ainda mais burocrático. Seria melhor se houvesse uma previsão para simplificação dos 
pareceres de acordo com a complexidade e os valores envolvidos na operação.   

 
O caráter nacional da norma implica também na sua aplicação pelos municípios, cuja 

realidade de implantação é ainda mais complexa.  
 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação do artigo. 59 e dos parágrafos 2º e 3º 

do artigo 67, simplifique ao máximo o cumprimento dessas obrigações. 
 
 

 CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS E DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO ÀS 
OSCS E, CONSEQUENTEMENTE, ÀS PRÓPRIAS PARCERIAS 

 
O inciso VII do artigo 34 estabelece que a organização deve comprovar que funciona no 

endereço registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
CNPJ/SRF, o que nem sempre ocorre pois muitas vezes a OSC, assim como as empresas, tem um endereço 
fiscal, informado no CNPJ, mas exerce suas atividades e funciona em escritórios em outro endereço, a 
depender dos Projetos que esteja desenvolvendo.  É importante que a instituição disponibilize em seu site 
e material institucional dos Projetos esses endereços, mas não há necessidade para regular execução do 
objeto das parcerias que funcione no lugar da sede fiscal que consta do CNPJ.  Trata-se de exigência 
formalista, descolada da realidade, que não colabora para a eficiência das parcerias. 

 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação ao inciso VII do artigo 34, simplifique 

ao máximo o cumprimento dessas obrigações.  
 
 

 REALIZAÇÃO DE DESPESAS ESPECÍFICAS – REFORMAS, RATEIO DE PESSOAL E AUDITORIAS 
EXTERNAS 

 
Na alínea “d” do inciso IX do artigo 45,  há também um dispositivo que veda, sem nenhuma 

explicação ou justificativa, o pagamento de despesas com obras de ampliação de área construída ou novas 
instalações físicas, ironicamente nada estabelece com respeito a construções, o que contradiz a própria 
redação do artigo 46, inciso IV, onde há autorização para serviços de adequação de espaço físico.  

 
Diante do exposto, propomos que a regulamentação da alínea “d” do inciso IX do artigo 45  

limite as hipóteses de obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas 
estruturas físicas. 

 
 

 DESPESAS COM SERVIÇOS DIVISÍVEIS E VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE AOS PROJETOS 
SÃO CONSIDERADOS “CUSTOS DIRETOS”  

 
Os ‘custos indiretos’ a que se referiram os parágrafos 1º. e 2º. do art. 37 se dirigem aos 

custos indivisíveis. A conta de luz de toda uma organização pode ser apenas uma só e, portanto, quando 
indivisível, admite-se que seja razoavelmente considerada para fins da prestação de contas, ante ao 
impacto do projeto nas contas globais da instituição parceira. Contudo, se a conta de luz for exclusiva de 
uma locação dedicada ao projeto, não há que se falar em custo indireto ou muito menos indivisível. Custos 
diretamente atribuídos à execução do projeto sempre foram admitidos e o são, ainda, na leitura técnica da 
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lei 13.109/14, pelo que merece o apontamento para que a leitura e interpretação de suas linhas não resulte 
no contrário de seus objetivos. 

 
Ademais, o nível de responsabilização de dirigentes e servidores que a Lei determina aponta 

para a importância de se poder contar com auditorias externas e apoios especializados ao projeto.   
 
Propomos que o artigo 47 ganhe um nosso parágrafo em que se esclareça que não se 

confundem com custos indiretos as despesas exclusiva e diretamente atribuídas ao projeto, inclusive as 
de natureza administrativa vinculadas à implementação direta de rotinas administrativas para 
cumprimento de obrigações decorrentes da parceria, mesmo que sejam elas de natureza jurídica, 
contábil ou de auditoria.  

 
 

 AVALIAÇÃO POR RESULTADO DEVE DECORRER PRIORITARIAMENTE DA AVALIAÇÃO 
GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA OSC, A PARTIR DOS OBJETIVOS E AÇÕES PREVISTAS NO 
PLANO DE TRABALHO. 

 
A fim de dar mais concretude à diretriz prevista no inciso II do artigo 6º., propomos que o 

regulamento estabeleça que o controle por resultado deverá decorrer prioritariamente da avaliação 
geral dos trabalhos desenvolvidos pela OSC, a partir dos objetivos e ações previstas no Plano de 
Trabalho.  

 
   

 GARANTIAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

 AMPLA DEFESA  
 
O processo administrativo de prestação de contas deve se basear na lei geral do processo 

administrativo e em respeito à tradição do direito brasileiro na consolidação dos termos da ampla defesa. 
Por vezes a audiência do interessado é interpretada pelos órgãos de controle como mera possibilidade de 
envio de argumentação escrita. A norma da lei 13.019/14 menciona a Tomada de Contas Especial, em 
grande parte regulada por normas internas e inferiores dos tribunais de contas. Não é demais assegurar aos 
interessados o direito à mais ampla defesa que já é consagrado no direito brasileiro. 

 
Propomos que ao art. 69 seja regulamentado no sentido de prever que se aplica a Lei 

9.873/99 e que se garante ao interessado no procedimento administrativo a mais ampla defesa, 
inclusive, a seu pedido, audiência e sustentação oral. 

 
 

 CONTAGEM DE PRAZOS DE PRESCRIÇÃO  
 
A lei nova pretende dar segurança jurídica ao parceiro na avaliação/fiscalização da parceria. 

Um dos elementos mais tradicionais e relevantes da segurança jurídica é já regulado pela lei 9.873/99. 
Nessa direção, atos meramente ‘protelatórios’ não devem impedir a segurança jurídica. A medida é mesmo 
necessária e salutar para esclarecimento do espírito que a nova lei tenta implementar no Brasil. 
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Propomos regulamentação que estabeleça que não se computam os despachos meramente 
ordinatórios ou interlocutórios em processo administrativo para fins da suspensão do prazo do parágrafo 
1o do artigo 1o da lei 9.873/99. 

 
 

 A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO DEVEM NORTEAR A AVALIAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PREVALECER COM RELAÇÃO A IRREGULARIDADES 
MERAMENTE FORMAIS 

 
O cumprimento do objeto da parceria, descrito no plano de trabalho é o cumprimento do 

contrato firmado entre a OSC e o Poder Publico. Vícios formais que não tenham causado dano ao erário 
não poderão prevalecer sobre a aferição do cumprimento do objeto para avaliar a prestação de contas  
como regular com ressalva ou irregular, em observância ao espírito da Lei 13.019. 

 
Propomos que a alínea “c” do inciso III do art. 72 seja regulamentado para prever que na 

apreciação da prestação de contas o gestor e o administrador público deverão considerar 
prioritariamente a avaliação geral dos trabalhos desenvolvidos pela OSC, a partir dos objetivos e ações 
previstas no Plano de Trabalho e prevalecer com relação a irregularidades formais.  

 
 

 PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ  
 
A criminalização das OSCs pode ocorrer em razão da presunção da má fé do parceiro. Essa 

prática contraria todo o espírito da lei 13.019/14 e merece, portanto, um apontamento em contrário para 
guiar a atividade relevante da fiscalização, inibindo os seus excessos.  

 
Propomos que a regulamentação estabeleça que a avaliação pelo Poder Público da 

prestação de contas da entidade parceria à falta de elementos consistentes presumirá a boa fé do 
parceiro, senão por fundados e consistentes elementos materiais e objetivos. 

 
 

 CUMPRIMENTO DE ORIENTAÇÕES DOS SERVIDORES DEVE SER CONSIDERADO COMO 
INDICATIVO BOA FÉ   

 
As parcerias firmadas pelo Poder Público nos diferentes órgãos públicos e frequentemente 

durante o monitoramento ocorre alguma orientação do ente público que na etapa de prestação pode ser 
considerada inadequada. É necessário reconhecer que a lei e as normas inferiores criam um emaranhado 
de procedimentos nem sempre harmoniosos que se constituem em fatores de criminalização do gestor da 
pequena organização que apenas seguiu as orientações recebidas, em razão da presunção de validade e 
legitimidade os atos públicos.  

 
Diante do exposto propomos que a redação do art. 72 estabeleça que o cumprimento de 

orientações de servidor público quanto a procedimentos indica a boa fé da OSC parceira. A não ser que 
se trate de determinação flagrantemente ilegal que razoavelmente se pudesse conhecer.  
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 ATUAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) PARA HARMONIZAR 
ENTENDIMENTOS CONTRADITÓRIOS, NOS PROCESSOS CONCILIAÇÃO ENTRE OSCS E 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL  

 
A lei não prevê mecanismos que impeçam a interpretação ou decisões contraditórias dos 

diversos órgãos de controle nos níveis federal, estadual e municipal, criando um ambiente de insegurança 
jurídica já verificado atualmente. 

 
No sentido de otimizar o envolvimento da AGU e aproximar os mecanismos previstos na 

Lei à real necessidade, sugerimos que constatada a existência de posicionamentos divergentes exarados 
por entes de Administração Pública, a AGU deverá no processo promover a harmonização no 
entendimento, depois de ouvido no processo a manifestação do Conselho Nacional de Fomento e 
Colaboração sobre a divergência. 

 
Sugerimos também se que se garanta que a entidade parceira que tiver as suas prestações 

de contas avaliadas como regulares com ressalvas ou irregulares fundamentadas com base em 
posicionamentos objeto de decisões contraditórias entre órgãos públicos, inclusive, de outras esferas da 
Administração Pública, poderá solicitar a manifestação da AGU. 

 
Diante do exposto, propomos também que a regulamentação do inciso XVII do artigo 42 

estabeleça a prerrogativa da OSC se fazer representar por seu advogado e que não se exigirá a renúncia a 
quaisquer direitos, em especial o de acesso ao Judiciário, como condição de realização do procedimento.  

 
 

 RECONHECIMENTO DA COMPATIBILIDADE DO REGIME JURÍDICO DO TERMO DE 
FOMENTO E TERMO DE COLABORAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS 

 
A lei prevê claramente os requisitos para que uma OSC possa firmar o Termo de Fomentos ou 

de Colaboração.  No entanto, diante da insegurança jurídica e da prática de analogias indevidas que 
caracterizam o ambiente jurídico das parcerias, é provável que, na omissão dão regulamento, surjam 
entendimentos no sentido de que organizações que possuam títulos ou certificados específicos não possam 
celebrar os termos de fomento ou de colaboração. 

 
Nesse sentido, propomos que o regulamento estabeleça que para fins desta Lei, estão 

autorizados a celebrar Termo de Fomento e Termo de Colaboração todas as OSCs que atendam os 
requisitos da lei, sendo vedado limitar esse direito em razão de a OSC possuírem títulos, certificados ou 
outras relações jurídicas com a Administração Pública. Nossa sugestão é no sentido de que o Decreto 
preveja expressamente que a celebração das parcerias previstas nesta lei é compatível com a celebração 
de Termos de Parceria por OSCIPS, contratos de gestão por OSs, assim como por entidades certificadas 
com o CEBAS e que tenham firmado contratos administrativos com a Administração Pública.    

 
 

 RECONHECIMENTO DAS ESPECIFICIDADES DOS REGIMES JURÍDICOS DOS INTRUMENTOS 
DE REPASSE DAS SUBVENÇÕES E DOS FUNDOS ESPECIAIS  

 
A lei prevê a exclusão de sua aplicação a transferências determinadas por outras leis 

especiais.  Identificamos a importância de que o Decreto trate mais especificamente sobre este tema e 
estabeleça expressamente as especificidades de algumas exclusões, como as subvenções, tratadas pelo 
artigo 12, parágrafo 3o, inciso I da Lei 4.320/64 e pelos artigos 58, 59 e 60 do Decreto 93.872/86, assim 
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como os fundos especiais a que se referem os arts. 71 a 74 da Lei 4.320/64.  Este é o caso, por exemplo, dos  
repasses de recursos advindos do Fundo dos Direitos da Criança e da Adolescência, criados pelo art. 260 da 
Lei 8.069/90, que deverão estar submetidos aos ditames da Lei 13.019/2014.    

 
Propomos que o regulamento reconheça que para fins do artigo 3o, II, estão abarcadas por 

legislação específica os instrumentos voltados às subvenções e aos fundos especiais.  
 
 

 DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTIGA AOS CHAMAMENTOS 
PÚBLICOS OU EDITAIS QUE SEJAM PUBLICADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
A implementação da nova lei a partir de 01 de novembro de 2014 para todos os 

instrumentos de parceria poderá causar problemas no atendimento nas políticas sociais em programas e 
projetos executados por OSCs considerando que a devida interpretação da norma ou a sua necessária 
regulamentação poderá levar os entes públicos a adiar o inicio de novas parcerias ou a prorrogação das já 
firmadas. 

 
Assim, propomos inserir disposição transitória no art. 83 que estabeleça a aplicação da 

legislação antiga aos instrumentos decorrentes de chamamentos públicos editais que sejam publicados 
até 31 de dezembro de 2014 baseados na legislação anterior. 

 
 
IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Reconhecemos que a Lei 13.019/2014 contempla muitos dos acúmulos e consensos 

propostos pela Plataforma por um Novo Marco Regulatório para o aprimoramento da relação de 
contratação entre o Poder Público e as organizações da sociedade civil.    Há contudo, alguns pontos 
importantes que merecem aperfeiçoamento e revisão. 

 
A Plataforma participará ativamente das iniciativas voltadas à regulamentação participativa 

desta Lei e demais medidas voltadas ao aperfeiçoamento do ambiente jurídico-institucional das OSCs.   
 
Estamos debatendo novas propostas, complementares a essa manifestação, e vamos 

continuar buscando boas sugestões para a melhor regulamentação da Lei. Certamente o processo de 
condução e aperfeiçoamento da Lei 13.019/2014 exigirá constante troca com as OSCs e com os entes 
públicos, que não se encerrará na aprovação de sua regulamentação. 

 
Nesse sentido, reiteramos nosso compromisso com o marco regulatório das OSCs, a luta pela 

participação das organizações na sua definição e reforçamos a importância do disposto no artigo 15 da Lei, 
que autoriza a criação de um Conselho de Fomento e Colaboração, instância que poderá acompanhar a 
proposição e o encaminhamento de ajustes necessários a essa e outras leis relacionadas.  

 
Brasília, 27 de agosto de 2014. 
 
 
Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as  
Organizações da Sociedade Civil 


