
Quais são as principais modificações no cenário das 
parcerias entre Estado e Sociedade Civil com o advento da 
Lei 13.019/2014? 

Primeiramente é importante destacar que qualquer modificação 
na relação entre Estado e Sociedade Civil proposta pela Lei 
13.019/2014 só produzirá efeitos a partir do início da vigência da 
lei. O início da vigência foi alterado para julho desse ano (ver 
questão relativa à Regulamentação da lei nesse FAQ), por isso, 
por ora, o cenário permanece o mesmo. Vale destacar também 
que nesse período de vacância da nova lei será debatida e 
deliberada no Congresso Nacional a aprovação da Medida 
Provisória nº658 que, além de propor a alteração do início da 
vigência da lei, poderá ser objeto de Emenda Parlamentar.  
 
Por isso, a Lei 13.019/2014 que entrará em vigor em julho de 
2015 poderá conter algumas alterações no seu texto inicial, 
fazendo com que as modificações no cenário das parcerias entre 
Estado e Sociedade Civil permaneçam ainda em aberto. 

No entanto, mesmo com a possibilidade de alteração do texto 
legislativo, há na lei regras gerais com relação às quais não há 
propostas de modificação. Por isso, destacaremos as principais 
modificações no cenário das parcerias entre Estado e Sociedade 
Civil a partir desse prisma. 

A Lei 13.019/2014 traz dois novos instrumentos de parceria: o 
Termo de Fomento e o Termo de Colaboração. Antes, as OSCs 
precisavam se submeter aos Convênios, instrumentos que foram 
criados para regular parcerias entre entes públicos de diferentes 
esferas. Assim, as OSCs tinham que se adaptar, na medida do 
possível, às regras elaboradas de forma específica para União, 
Estados e Municípios, o que, por motivos óbvios, não era das 
tarefas mais fáceis. A burocracia inerente às regras públicas 
engessava a execução dos Projetos e, por vezes, prejudicava as 
OSC, razão pela qual a criação de novos instrumentos, com 
regras diferenciadas, é um grande avanço para essas parcerias. 

Ainda no que diz respeito à especificidade da nova legislação, a 
Lei trouxe um padrão de regulamentação a ser seguido por todas 
as esferas, já que tem alcance nacional. Assim, não mais 
teremos um leque de portarias, instruções normativas e 



regimentos com regras estabelecidas de acordo com cada órgão, 
o que causava insegurança às OSCs. 

Outro item relevante para a segurança jurídica das OSCs é a 
transparência nos procedimentos de seleção. Antes da Lei, a 
seleção das entidades para a assinatura de convênios ocorria de 
forma subjetiva, pois não havia a determinação de critérios 
objetivos e transparentes. Com a Lei, toda e qualquer parceria só 
poderá ser firmada mediante a realização de Chamamento 
Público prévio, do qual só poderão participar as OSCs com 
experiência mínima de 3 anos. Esse requisito é um grande 
avanço, principalmente pelo seu caráter de transparência e 
respeito a entidades que possuem um histórico de atuação com 
políticas públicas. 

A Lei trouxe, ainda, a possibilidade de atuação de duas ou mais 
OSCs em rede. 
Considera-se, ainda, que um grande avanço para as OSCs é a 
permissão de remuneração de equipe atuante no Projeto. Antes 
da Lei, o custeio da folha de pagamento da entidade não era 
possível, o que dificultava a execução das parcerias. 

A Lei trouxe, também, a fixação de prazos para a apreciação das 
prestações de contas por parte da Administração Pública, o que 
contribuirá para a celeridade dos processos e diminuirá a 
insegurança para as entidades, que, geralmente tinham suas 
contas sem análise por anos e, até mesmo, por décadas. 

A inexistência de prazo para análise das prestações de contas 
refletia também na possibilidade de a OSC ser obrigada a restituir 
valores com juros e multa de todo o período em que o processo 
ficou sem análise. Sendo assim, a OSC era penalizada com a 
restituição de valores muito altos, ainda que não tivesse 
provocado o atraso. Com a nova Lei, os juros e multa não 
incidem se o Poder Público descumpre o prazo para análise das 
prestações de contas, o que, sem dúvidas, é um grande 
diferencial, especialmente quando a devolução de tais valores 
pode colocar em risco a saúde financeira de organizações que 
não possuem fins lucrativos. 

Por fim, outro ponto relevante trazido pela Lei é a utilização de 
Regulamento próprio da OSC para contratação de fornecedores. 



No âmbito dos Convênios, a OSCs precisavam realizar processos 
licitatórios em conformidade com a Lei 8.666/93, o que gerava 
muitas inconsistências, haja vista a sua natureza de direito 
privado. Apesar de não ser uma novidade no ordenamento 
jurídico, já que o Regulamento Próprio podia ser utilizado por 
OSCIPs no âmbito de Termos de Parceria, estendê-lo às demais 
entidades dará mais liberdade aos processos de contratação. 
  
  
Quais são as providencias a serem tomadas pela 
Administração Pública para a celebração do Termo de 
Fomento e do Termo de Colaboração com as Organizações 
da Sociedade Civil? 

No artigo 35, a Lei 13.019/14 prevê as providencias a serem 
tomadas pela Administração Pública a fim de celebrar os termos 
de colaboração ou de fomento com as organizações da 
sociedade civil.  Apesar destas providencias serem da 
competência exclusiva do ente estatal, após o cumprimento de 
parte de responsabilidade da OSC (ver questões relativas às 
alterações do Estatuto Social das OSC e a Documentação das 
Perguntas mais Frequentes nesse FAQ),relativas a Alteração no 
estatuto e Documentação, é fundamental que as OSCs estejam 
atentas às providencias da Administração previstas no art. 35,  
pois ele indica o devido processo legal a ser seguido pelo ente 
público na execução da Política de Fomento e Colaboração.  

Qualquer ente governamental que compõem a administração 
pública, direta ou indireta - tais como, União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras 
de serviço público, e suas subsidiárias (ver artigo 2º da lei) -, 
devem seguir esse procedimento. Nesse sentido, as OSCs 
devem exercer o controle social sobre a ação do Estado para 
assegurar a conformidade das condutas previstas na legislação. 

Especificamente para a celebração do Termo de Fomento e do 
Termo de Colaboração com as organizações da sociedade civil, 
as providências cabíveis aos entes públicos que se submetem ao 
regime jurídico da Lei 13019/2014 são as seguintes: 



1.       Realização de chamamento público, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. Nos termos da nova Lei, para a 
contratualização com o Poder Público via modalidade parceria é 
imprescindível a realização do Chamamento Público. Há apenas 
duas hipóteses em que o chamamento público não é exigido: nos 
casos de Dispensa (Casos de urgência, de guerra ou grave 
perturbação da ordem pública ou quando se tratar de programa 
de proteção a pessoas ameaçadas) e nos casos 
de Inexigibilidade (Impossibilidade jurídica de competição, seja 
por falta de pluralidade de objetos ou pluralidade de ofertantes). 
 
2.       Indicação expressa da existência de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria. Cabe ao ente estatal 
prever o montante de recursos que será destinado a celebração 
de parcerias com as organizações da sociedade civil. Caso ele 
não preveja os recursos específicos para essa celebração, não 
será possível firmar qualquer a parceria. Por isso, é fundamental 
que as OSCs estejam atentas à previsão orçamentária do ano em 
que se pretende firmar parceria com o ente público. Lembre-se 
que a nova Lei estrará em vigor em Julho de 2015. 
 
3.       Demonstração de que os objetivos e finalidades 
institucionais e a capacidade técnica e operacional da 
organização da sociedade civil foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto. Cabe ao ente estatal avaliar os 
objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 
operacional da OSC, bem como verificar se esses itens estão de 
acordo com o objeto firmado na parceria. Por isso, é importante 
que a OSC tenha claro e registrado o histórico da instituição, as 
rotinas administrativas utilizadas no dia a dia da organização, 
cópias dos contratos firmados com a administração pública, 
atestados de capacidade técnica emitidos por terceiros, eventuais 
reconhecimentos públicos, tais como, prêmios, notícias 
publicadas nos meios de comunicação, etc. 
 
4.       Aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos 
termos desta Lei. O plano de trabalho a ser submetido à 
apreciação da administração deverá ser elaborado pela OSC e, 
necessariamente, conterá os itens que seguem abaixo, conforme 
disposto no artigo 22 da Lei 13.019/14: 



a)      Diagnóstico da realidade e o nexo de causalidade entre 
essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 

b)      Descrição detalhada de metas quantitativas e mensuráveis 
a serem atingidas e de atividades a serem executadas (o que se 
pretende e o que será feito); 

c)       Prazo para a execução das atividades e o cumprimento 
das metas; 

d)      Definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos; 

e)      Demonstração compatível entre os custos com os preços 
praticados no mercado (cotações, tabelas, publicações); 

f)       Plano de aplicação dos recursos públicos; 

g)      Estimativa dos encargos previdenciários e trabalhistas das 
pessoas envolvidas; 

h)      Valores a serem repassados conforme o cronograma; 

i)        Modo e periodicidade das prestações de contas, não se 
admitindo período superior a 1 ano. 

As OSCs devem otimizar o período em que a lei está vacante 
para elaborar um plano de trabalho que esteja totalmente de 
acordo com o que será exigido pela administração pública. 
  
5.       Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou 
consultoria jurídica da administração pública acerca da 
possibilidade de celebração da parceria, com observância 
das normas desta Lei e da legislação específica. 
 
  
6.       Emissão de parecer de órgão técnico da administração 
pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a 
respeito: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de 
parceria adotada; 



b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na 
realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei; 

c) da viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos 
valores estimados, que deverão ser compatíveis com os preços 
praticados no mercado; 

d) da verificação do cronograma de desembolso previsto no plano 
de trabalho, e se esse é adequado e permite a sua efetiva 
fiscalização; 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem 
utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim 
como dos procedimentos que deverão ser adotados para 
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das 
metas e objetivos; 

f) da descrição de elementos mínimos de convicção e de meios 
de prova que serão aceitos pela administração pública na 
prestação de contas; 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da 
parceria; 

i) da aprovação* do regulamento de compras e contratações 
apresentado pela organização da sociedade civil, demonstrando 
a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o 
valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e 
as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no 
plano de trabalho. 

*este ponto da aprovação do regulamento de compras foi objeto 
de proposta de Emenda Parlamentar no processo de tramitação 
da MP 658 que, caso seja aprovada nos termos do relatório da 
Senadora Gleisi Hoffmann, será suprimido do texto da Lei. 

 


