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ENCONTRO TÉCNICO MROSC E 
ÓRGAOS DE CONTROLE

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 



MARCOS NORMATIVOS DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E MARCOS NORMATIVOS DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E MARCOS NORMATIVOS DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E MARCOS NORMATIVOS DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVILORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVILORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVILORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

• Redemocratização (CF 88)
Garantia dos direitos à liberdade de reunião, de criação e de atuação 
das OSC 

• Participação Cidadã (CF 88)
Políticas públicas regulamentadas especialmente na década de 90 
(ECA, Telecomunicações, SUS, Lei Rouanet, muitas outras)                     
  

• Contratualização (95-02)
Regulamentação de relações jurídicas de parceria. Reforma do Estado. 
Plano Bresser. Comunidade Solidária (Lei 9.637/98 - OS, Lei 9.790/99 - 
OSCIP, IN STN 01/97 – convênios)    

• Controle (03-10)
Controle de Oscs por analogias a órgãos públicos (Acórdão 1070/2003 
do TCU – aplicação da Lei nº. 8.666/1993 nos convênios, Decreto 
5504/05 – pregão, Decreto 6.170/07 –SICONV)   

• Organização (11- atual)
Organização administrativa com a estruturação da agenda / programa 
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil” (Lei 



  

    DIREITO FUNDAMENTAL DE                       LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

          
             

Compreende 3 dimensõesCompreende 3 dimensõesCompreende 3 dimensõesCompreende 3 dimensões

Não InterferênciaNão InterferênciaNão InterferênciaNão Interferência
- não interferência estatal na liberdade dos indivíduos se associarem é um direito 
humano 

Participação Participação Participação Participação 
- a participação não é mero exercício de uma liberdade, mas parte do direito ao 
desenvolvimento 

- participação também é educação para a cidadania: meio de habituar os indivíduos a 
agir por motivos públicos e não egoísticos 

Financiamento Financiamento Financiamento Financiamento 

- há valor na diversidade e na experimentação livre de iniciativas pelos indivíduos

- papel do Estado democrático e plural é ser depositário e difusor das boas iniciativas



Elaboramos este relatório 
internacional, publicado em setembro 
de 2014, com informação sobre a 
legislação de OSCs de 15 países da 
América Latina. 

Neste processo, pudemos identificar:

Três dimensões do direito de liberdade 
de associação relativo às OSCs 

Temas importantes que devem 
impactar as práticas administrativas 
democráticas sobre a matéria.  
 

Disponível em 

http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/10/Informe-Final_-Marcos-Jur%C3%ADdicos_2014.pdf



PROGRAMA “MARCO PROGRAMA “MARCO PROGRAMA “MARCO PROGRAMA “MARCO 
REGULATÓRIO DAS OSCS” REGULATÓRIO DAS OSCS” REGULATÓRIO DAS OSCS” REGULATÓRIO DAS OSCS” 

• perspectiva normativa
• Certificação

• Parceirização 

• Sustentabilidade 

• perspectiva de conhecimento 
• Estudos

• Pesquisas

• Capacitação



 
- Ausência de regulamentação do convênio com a socie dade civil em 
nível legal
- Sucessivas alterações nas normas regulamentadoras 
- Ausência de definição sobre o objeto dos convênios  firmados
- Dissenso doutrinário sobre a natureza do instrumento e  normas 
incidentes 
- Planejamento público insatisfatório para celebração dos convênios

FONTE: Relatório da Pesquisa sobre a Modernização do Sistema de Convênios entre a Administração e 
Organizações da Sociedade Civil, elaborada pelo NEATS da PUC/SP – para o Projeto Pensando o 
Direito, desenvolvido em parceria entre o Ministério da Justiça e o PNUD:  maio de 2012 - JUNQUEIRA, 
Luciano Prates, FIGUEIREDO, Marcelo et alli. Modernização do sistema de convênio da Administração 
Pública com a sociedade civil. Série Pensando o Direito, vol. 41. Brasília: Ministério da Justiça, maio de 
2012, p. 37. http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/wp-content/uploads/2013/03/Volume-41.pdf
 

 

DIAGNÓSTICO 
REGULAMENTAÇÃO DOS REPASSES A OSCS 



LEGISLAÇÃO/DOUTRINA/JURISPRUDÊNCIA 

•  Ausência de regulamentação do convênio em nível legal

• Sucessivas alterações nas normas regulamentadoras

• Multiplicidade de objetos do convênios

• Dissenso doutrinário sobre a natureza do instrumento e 
normas incidentes

• Planejamento público insatisfatório para celebração  

• SICONV como forma de controle

Insegurança Jurídica / Lógica Procedimental





Diagnóstico: cada LDO, uma regra

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LDO 
2013

Sem previsão
Analogia imprecisa 
com LRF :“no que 

couber”

art.55,
§8º

Sem previsão

� Facultativa (OSC 
em geral)

� Proibição de 
exigência para as 
de assistência 
social e saúde c/ 
registro CNAS 

� Obrigatória (OSC em geral)
� Proibição de exigência para as 

de assistência social (AS) e 
saúde (S) c/ registro CNAS

Proibiçã
o de 

exigência 
para as 
de AS;S 

educação 

c/CEBAS 

� Facultativa (OSC em geral)
� Proibição de exigência para 

as de AS; E; S c/ CEBAS
art. 56

Sem previsão apenas entrega
entrega; não 

rejeição e até  2 
pendências

entrega e não 
rejeição

art.55, V

Natureza 
continuada

Natureza 

continuada 
+AS;S;E

Idem 2003 +  assistência social (AS);
saúde( S); educação (E) e cultura

Idem 2010 + atendimento 
direto ao público e CEBAS.

art.51

S,E, Meio Amb, 
Contr. Gestao e C.S.
Oscips e pesquisa

+ todos 
Consórci

os
+ esporte +AS +def.

+ coleta , 
vulner. e 
criança e 

idoso

+ AS e 
proteção 
(AS/S – 
CEBAS)

+extrativismo, 
manejo floresta 

(CEBAS – AS, E e S)
art.54

Sem previsão proibição proibição com exceções
art. 55,  

§ 3º

Sem previsão  obrigação de publicização pela entidade art. 55,IV

Sem previsão
Cláusula obrigatória para que o Poder Público retome 

o bem  no caso de desvio da  finalidade
art. 55, 

VIII

5 anos 3 anos
Art.55, 

VII

Sem previsão
Comprovação 

obrigatória
art. 55, 

XI

Prestação de ContasPrestação de ContasPrestação de ContasPrestação de Contas

ContrapartidaContrapartidaContrapartidaContrapartida

Despesa Despesa Despesa Despesa 
equipe de trabalhoequipe de trabalhoequipe de trabalhoequipe de trabalho

Subvenções sociais: Subvenções sociais: Subvenções sociais: Subvenções sociais: 
entidades destinatáriasentidades destinatáriasentidades destinatáriasentidades destinatárias

Despesa de capital e auxílioDespesa de capital e auxílioDespesa de capital e auxílioDespesa de capital e auxílio

Agentes políticos e parentesAgentes políticos e parentesAgentes políticos e parentesAgentes políticos e parentes

Publicidade do instrumentoPublicidade do instrumentoPublicidade do instrumentoPublicidade do instrumento

Reversão patrimonialReversão patrimonialReversão patrimonialReversão patrimonial

Tempo de existênciaTempo de existênciaTempo de existênciaTempo de existência

Capacidade gerencial, Capacidade gerencial, Capacidade gerencial, Capacidade gerencial, 
operacional e técnicaoperacional e técnicaoperacional e técnicaoperacional e técnica



Tratamento pelos Ministérios

Instrumento Omissão Proíbe Permite

Ato Normativo 15 1 3

Editais 41 10 9

Orientações 3 1 2

Total 59 12 14

Instrumento Omissão Proíbe Permite

Ato Normativo 19 0 0

Editais 47 13 0

Orientações 6 0 0

Total 72 13 0

Instrumento Omissão Proíbe Permite

Ato Normativo 15 0 4

Editais 42 0 18

Orientações 3 0 3

Total 60 0 25

Predomina omissão 
e contradição

Predomina omissão Predomina omissão Predomina omissão Predomina omissão 
e proibiçãoe proibiçãoe proibiçãoe proibição

Predomina omissão Predomina omissão Predomina omissão Predomina omissão 
e permissãoe permissãoe permissãoe permissão

Equipe
Própria

Dirigentes
Contratação
de Terceiros

Base: Comandos normativos e orientações de 38 Ministérios e 5 estatais de 2008 a 2012.

Diagnóstico: remuneração da equipe 
de trabalho



LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 
• Criação de padrões

• Abrangência nacional

• Organização administrativa da atividade de fomento e 
colaboração da Administração Pública brasileira

• Planejamento para estas atividades, por meio da 
chamada “Política de Fomento e Colaboração”



LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 
• Diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as 

OSCs 

• Obrigatoriedade de chamamento público prévio

• Vedação à exigência de contrapartida financeira 

• Regulamentação do trabalho em rede de OSCs

• Autorização para pagamento de salários, encargos trabalhistas e 
verbas rescisórias para a equipe de trabalho da OSC que atue na 
implementação das atividades ou projetos

• Autorização de pagamento de despesas indiretas

• Conselho Fomento e Colaboração

• Procedimento de Manifestação de Interesse Social” - PMIS



LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 
• “convênios” não mais serão aplicáveis às relações 

jurídicas entre Estado e OSCs

• Exceção às parcerias entre entes e estatais e às 
entidades de saúde na utilização de recursos do SUS, 
nos termos do art. 84 da lei.  

• A proibição da celebração de convênios entre OSCs e a 
Administração Pública e o afastamento da Lei 8.666/93 
constituem, sem sombra de dúvidas, um grande 
destaque da lei



LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 LEI 13.019/2014 
Diante das profundas e inéditas transformações que a Lei 
13.019/14 traz para a lógica das relações de parceria entre 
a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil, é fundamental neste momento uma atenta 
observação das OSCs com relação às legislações locais (de 
Estados e especialmente dos Municípios) sobre a matéria. 



Lei estabelece diretrizes da Lei 13.019/2014, que devem ser 
seguidas no seu processo de regulamentação, com destaque para 
a participação social:

Art. 6o São diretrizes fundamentais do regime jurídico de 
fomento ou de colaboração: 
I - o reconhecimento da participação social como direito do I - o reconhecimento da participação social como direito do I - o reconhecimento da participação social como direito do I - o reconhecimento da participação social como direito do 
cidadão; cidadão; cidadão; cidadão; 
II - a solidariedade, a cooperação a cooperação a cooperação a cooperação e o respeito à diversidadediversidadediversidadediversidade para a 
construção de valores de cidadania e de inclusão social e 
produtiva; 
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, 
inclusivo e sustentável; inclusivo e sustentável; inclusivo e sustentável; inclusivo e sustentável; 
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social informação, à transparência e ao controle social informação, à transparência e ao controle social informação, à transparência e ao controle social 
das ações públicas; 
V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, a integração e a transversalidade dos procedimentos, a integração e a transversalidade dos procedimentos, a integração e a transversalidade dos procedimentos, 
mecanismos e instâncias de participação socialmecanismos e instâncias de participação socialmecanismos e instâncias de participação socialmecanismos e instâncias de participação social; (...)



Cooperação pressupõe boa-fé, confiança, colaboração.Cooperação pressupõe boa-fé, confiança, colaboração.Cooperação pressupõe boa-fé, confiança, colaboração.Cooperação pressupõe boa-fé, confiança, colaboração.

Sendo a cooperação o objeto da Lei e uma diretriz da 
Política de Fomento e Colaboração, reconhecida pela Lei 
13.019/2014, a regulamentação de Lei deve ser feita 
com participação das OSC.participação das OSC.participação das OSC.participação das OSC.
 
Trabalhar de forma conjunta acelera  o processo de 
adesão e a chance de sucesso dos novos instrumentos 
que pautarão as novas relações de cooperação com a 
administração pública, a partir da Lei 13.019/2014.

Fomento como forma de captação de métodos e ideias Fomento como forma de captação de métodos e ideias Fomento como forma de captação de métodos e ideias Fomento como forma de captação de métodos e ideias 
para alcance do interesse público. para alcance do interesse público. para alcance do interesse público. para alcance do interesse público. 



TENDÊNCIAS DE IMPACTO TENDÊNCIAS DE IMPACTO TENDÊNCIAS DE IMPACTO TENDÊNCIAS DE IMPACTO 
FEDERATIVO FEDERATIVO FEDERATIVO FEDERATIVO 

(i) efetivação da desvinculação do direito de firmar 
parcerias à prévia certificação; 

(ii) revogação das legislações locais de Utilidade Pública; 

(iii) harmonização das normas locais que ainda 
inviabilizam a remuneração de dirigentes.



Desvinculação do Direito de Desvinculação do Direito de Desvinculação do Direito de Desvinculação do Direito de 
Firmar Parcerias à Prévia Firmar Parcerias à Prévia Firmar Parcerias à Prévia Firmar Parcerias à Prévia 

CertificaçãoCertificaçãoCertificaçãoCertificação

“Art. 24 

(...)

§ 2o  É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em 
decorrência de qualquer circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto da parceria, 
admitidos ....



Revogação das Legislações Locais Revogação das Legislações Locais Revogação das Legislações Locais Revogação das Legislações Locais 
de Utilidade Públicade Utilidade Públicade Utilidade Públicade Utilidade Pública

É comum que a legislação de estados e municípios estabeleça que a certificação 
de OSCs como Utilidade Pública se dará pela via legislativa, restringindo o acesso 
ao certificado a instituições que tenham algum nível de relação com 
parlamentares.

 

Este é o caso do Estado de São Paulo, onde os dispositivos da Lei nº 2.574/80, 
que estabeleciam critérios para a certificação pelo Poder Executivo estadual, 
foram revogados pela Emenda à Constituição Paulista nº 24/08, que determinou 
que o certificado de Utilidade Pública Estadual somente poderia ser concedido 
por Lei e solicitado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio de 
um deputado estadual.  O tema gerou polêmica e é objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que tramita no STF ADI 4052 



Harmonização das normas locais que Harmonização das normas locais que Harmonização das normas locais que Harmonização das normas locais que 
inviabilizam a Remuneração de inviabilizam a Remuneração de inviabilizam a Remuneração de inviabilizam a Remuneração de 

DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes
• Necessidade de atualização das normas locais que ainda inviabilizam a 

remuneração de dirigentes - incluindo resoluções de conselhos de políticas 
públicas e normas que garantem isenções tributárias específicas.

• Município de São Paulo -  Resolução nº1080/16 do Conselho Municipal de 
Assistência Social - COMAS-SP, ao dispor sobre a inscrição de entidades ou 
organizações de Assistência Social, excluiu a vedação à remuneração de 
dirigentes. 

• Entre os considerandos que fundamentaram a decisão estão os incisos I, II e III, 
dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 18 da Lei Federal nº 12.868/13, e a Lei Federal nº 
12.101/09 e suas modificações, que tratam especificamente desta desvinculação.



Decreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da Bahia

• Organiza a aplicação da lei no Estado 

• Reafirma a possibilidade das OSCs atuarem em rede, mas 
condiciona a apresentação de propostas em rede à expressa 
previsão no edital do Chamamento Público. 

• Prevê sistema eletrônico para compras e contratações e 
menciona cotações como obrigatórias – modelo federal 
estabelece cotações prévias à aprovação do plano de trabalho e 
desnecessidade de novas cotações no momento da contratação 
dentro daqueles valores 



Decreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da BahiaDecreto 17.091/2016 - Estado da Bahia

• Cria o Conselho de Fomento e Colaboração do Estado 

• Especifica que a prestação de contas de parcerias abaixo de R$ 
250 mil obedecerá à logica da prestação de contas por 
resultados - prevista na Lei 13.019/2014. 

• Apresentação da prestação de contas financeira em caso de 
cumprimento integral do objeto e ausência de irregularidades



23

Publicação do 
estudo jurídico 

sobre Decretos e 
Editais – 

Implementação da 
Lei 13.019/2014 
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Selecionamos 15 (quinze) decretos regulamentadores da Lei 
13.019/2014 editados pela União, por Estados, DF e capitais 
dos Estados até fevereiro de 2017:
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Possibilidade de atuação em redePossibilidade de atuação em redePossibilidade de atuação em redePossibilidade de atuação em rede

� Os decretos municipais de Curitiba e do Rio de Janeiro são omissos com 
relação ao tema, sendo possível na prática a proposta de atuação em 
rede independentemente de autorização expressa no Edital. 

� Os decretos dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio Grande do Sul e do Município de São Paulo autorizam a atuação em 
rede independente do edital, garantindo a ampla possibilidade de 
atuação em rede.

� União, BA, MG, RO, SP, DF, Município de BH e de Campo Grande 
condicionam a apresentação da proposta em rede à previsão no edital.



26

Criação dos Conselhos de Fomento e Criação dos Conselhos de Fomento e Criação dos Conselhos de Fomento e Criação dos Conselhos de Fomento e 
ColaboraçãoColaboraçãoColaboraçãoColaboração

�Dos 15 decretos avaliados somente 4 criaram os 
Conselhos de Fomento e Colaboração: Federal, Bahia, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 



27

Liberdade para a OSC realizar suas compras Liberdade para a OSC realizar suas compras Liberdade para a OSC realizar suas compras Liberdade para a OSC realizar suas compras 
e contratações no escopo das parceriase contratações no escopo das parceriase contratações no escopo das parceriase contratações no escopo das parcerias

� Os decretos do estado do Paraná e do município do Rio de Janeiro preveem 
obrigatoriedade da aprovação pela Administração Pública do regulamento 
próprio de compras da organização. – ver boletim ABONG – Orientação jurídica

� Os decretos dos estados do Mato Grosso e São Paulo e do município de Curitiba 
são omissos, deixando espaço para que eventualmente normas específicas 
venham regulamentar o tema.

� Os decretos do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais estabelecem obrigatoriedade 
que a OSC realize 3 cotações no mínimo com diferentes fornecedores.

� Os decretos da Bahia e Rio Grande do Sul estabelecem dar preferência à sistemas 
eletrônicos que deverão ser implantados.



28

Prestação de ContasPrestação de ContasPrestação de ContasPrestação de Contas

� 6 decretos (Federal, DF, MS, RO, Municípios de São Paulo e Campo Grande (**e mais 
recentemente, após a conclusão da pesquisa, o de BH) seguem a lei e estabelecem que a 
prestação de contas financeira será apresentada somente quando não houver cumprimento das 
metas ou for constatada irregularidade, após a avaliação do relatório técnico. 

� o Município do Rio de Janeiro sinaliza um alinhamento ao Decreto Federal, mas não é expresso 
sobre a apresentação do relatório financeiro apenas após a análise do relatório técnico.

� Há 2 Decretos (Estado de São Paulo e Curitiba) que não tratam desse tema, e, portanto, as 
prestações de contas, a princípio, devem seguir apenas o indicado na lei federal.

� 2 Decretos (BA e DF) trazem dispositivos interessante ao reconhecer a prestação de contas do 
resultado abaixo de R$ 250 mil (BA) e que relatório final pode ser substituído por relatório 
simplificado quando a parceria estiver abaixo de R$ 200 mil (DF)

� Descumprem a Lei 13.019/2014 - os Decretos de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Município de Belo Horizonte, que estabelecem de forma expressa a exigência simultânea da 
apresentação simultânea de toda a documentação fiscal com a técnica.



PRESTAÇÃO DE CONTAS NA LEI 13.019/2014PRESTAÇÃO DE CONTAS NA LEI 13.019/2014PRESTAÇÃO DE CONTAS NA LEI 13.019/2014PRESTAÇÃO DE CONTAS NA LEI 13.019/2014
ART. 2º. - CONCEITOART. 2º. - CONCEITOART. 2º. - CONCEITOART. 2º. - CONCEITO

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a 
execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do 
objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, 
compreendendo duas fases:          

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da 
sociedade civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da 
administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle

CLÁUSULA ESSENCIAL DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Art. 42, VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, 
metodologia e prazos.



 
DESTAQUES DESTAQUES DESTAQUES DESTAQUES 

• PROPORCIONALIDADE

• SIMPLIFICAÇÃO 

• RESPONSABILIZAÇÃO 

• PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO QUE INTEGRA AS REGRAS DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

• FOCO NO RESULTADO – VERDADE REAL E RESULTADOS ALCANÇADOS

• DISPENSA ANÁLISE FINANCEIRA, MAS EXIGE DEMONSTRAÇÃO DOS 
RECURSOS ADVINDOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, DEVOLUÇÃO DO 
SALDO – NEXO DE CAUSALIDADE 

• EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS OU DE DENÚNCIAS, SERÁ 
SOLICITADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA 

• PRAZOS MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• POSSIBILIDADE DE PACTUAR AÇÕES COMPENSATÓRIAS

• APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA COMO OPORTUNIDADE PARA A TRANSIÇÃO DO  
MODELO DE CONVÊNIO E REDUZIR OS ESTOQUES DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 



 MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100 MIL HABITANTES 
ESTÃO DISPENSADOS DA PLATAFORMA ELETRÔNICA

ART. 81, II - os Municípios de até cem mil habitantes 
serão autorizados a efetivar a prestação de contas e 
os atos dela decorrentes sem utilização da 
plataforma eletrônica prevista no art. 65.     



DA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Normas GeraisNormas GeraisNormas GeraisNormas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as 
regras previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração 
constantes do instrumento de parceria e do PLANO DE TRABALHO.

§ 1o  A administração pública fornecerá manuais específicos às 
organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das 
parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização 
dos procedimentos.     

§ 2o Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 
1o deste artigo devem ser previamente informadas à organização da 
sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

§ 3o  O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para 
prestação de contas.   



Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade 
civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar 
o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 
período de que trata a prestação de contas.

§ 1o  Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente.       

§ 2o Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o 
nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua 
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3o A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 
resultados alcançados.

§ 4o A prestação de contas da parceria observará regras específicas de 
acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das 
disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de 
trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

PROPORCIONALIDADE !!



Art. 65.  A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.  

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou 
de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 
civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;    

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 
vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. 



Parágrafo único.  A administração pública deverá 
considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver:     

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente 
realizada durante a execução da parceria;        

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
homologado pela comissão de monitoramento e avaliação 
designada, sobre a conformidade do cumprimento do 
objeto e os resultados alcançados durante a execução do 
termo de colaboração ou de fomento.



 

OBRIGAÇÂO DO GESTOR 

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.

§ 1o  No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer 
técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.      

§ 2o  Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da 
sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada 
exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do 
objeto.     

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL !!!



§ 4o  Para fins de avaliação quanto à eficácia e 
efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, os pareceres técnicos de que trata este 
artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:   

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo; (se houver !!)

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após 
a conclusão do objeto pactuado.



 

DOCUMENTAÇÃO

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma 
eletrônica prevista no art. 65, desde que possuam garantia da 
origem e de seu signatário por certificação digital, serão 
considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do 
dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade 
deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas.



DOS PRAZOSDOS PRAZOSDOS PRAZOSDOS PRAZOS

Art. 69.  A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do 
término da vigência da parceria OU no final de cada exercício, se a 
duração da parceria exceder um ano.      

§ 1o  O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de 
acordo com a complexidade do objeto da parceria.          

§ 2o  O disposto no caput não impede que a administração pública 
promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da 
parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.        

§ 3o  Na hipótese do § 2o, o dever de prestar contas surge no momento da 
liberação de recurso envolvido na parceria.  



§ 4o O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por 
até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

§ 5o A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas 
pela administração pública observará os prazos previstos 
nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:        

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou      

III - rejeição da prestação de contas e determinação de 
imediata instauração de tomada de contas especial.          



 

Decisão STJ sobre prazo de guarde de documentos

Não é razoável cogitar, mediante singelo raciocínio lógico, que ex-gestor 

público permaneça obrigado a provar que aplicou adequadamente verbas 

públicas após 30, 40 ou 50  anos dos fatos a serem provados, em flagrante 
vulneração dos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, bases do 
ordenamento jurídico, afinal é notória a instabilidade jurídica e a dificuldade, 
ou mesmo impossibilidade, de produção de provas após o decurso de muito 
tempo.

Lado outro, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento visa, à evidência, 
o resguardo do patrimônio público a qualquer tempo. Nessa hipótese, 
conforme a dicção constitucional "ação de ressarcimento", o ônus da prova 
incumbe a quem alega a ocorrência do prejuízo ao erário e atribui 
responsabilidade ao seu causador, perante o Poder Judiciário. Assim, a exceção 
constitucional à regra da prescritibilidade pressupõe o exercício da jurisdição e 
a efetiva prova do prejuízo ao erário e da responsabilidade do seu causador, 
ônus de quem pleiteia.

Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial n° 1.480.350 – RS (2011/0142962-8) – trecho do voto do Relator Ministro 
Benedito Gonçalves 



Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 
trabalho;     

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou 
qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;      

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 
circunstâncias:         

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 
plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.



§ 1o  O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da 
prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, 
levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro 
e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente 
subordinadas, vedada a subdelegação.     

 § 2o  Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após 
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade 
civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja 
promovido por meio de AÇÕES COMPENSATÓRIAS DE INTERESSE PÚBLICO, 
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto 
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da 
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de 
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o 
caso de restituição integral dos recursos.  

• “Assim, instaurada a tomada de contas especial, estará precluso o direito 
da organização da sociedade civil de solicitar o ressarcimento via ações 
compensatórias.” Recente decisão do TCU sobre o tema  (
ACÓRDÃO 10585/2017 – 1ª. CÂMARA): 



APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS CONVÊNIOS EXISTENTES 

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor 
desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de 
sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, 
naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do 
objeto da parceria.

Precedentes da dispensa da análise financeira quando verificado o 
cumprimento integral do objeto: 

• Resolução 02, de 31 de outubro de 2014, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)

• Portaria 58, de 10 de maio de 2016, do Ministério da Cultura 
(MINC)



APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI PARA JULGAMENTO                                          
DOS ESTOQUES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

DISTRITO FEDERAL - Decreto nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

ART. 87, § 7º No caso de parcerias que estejam em fase de análise de 
prestação de contas na data de entrada em vigor deste Decreto, poderá haver 
aplicação subsidiária dos dispositivos que tratam dos seguintes 
procedimentos: 

I - possibilidade de ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias 
de interesse público, a critério da administração pública, observadas as 
exigências previstas neste Decreto e em ato normativo setorial; 

II - possibilidade de o parecer técnico e a decisão final referente à prestação de 
contas concluírem pela aprovação das contas quando comprovado o integral 
cumprimento do objeto da parceria, sem necessidade de análise da 
documentação financeira, desde que não exista indício de irregularidade; e 

III - sistemática de apuração dos débitos a serem ressarcidos pelas 
organizações da sociedade civil, conforme parâmetros para o cálculo de 
atualização monetária e de juros



APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI PARA JULGAMENTO                                          
DOS ESTOQUES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

DISTRITO FEDERAL - Decreto nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

ART. 87, § 7º No caso de parcerias que estejam em fase de análise de 
prestação de contas na data de entrada em vigor deste Decreto, poderá haver 
aplicação subsidiária dos dispositivos que tratam dos seguintes 
procedimentos: 

I - possibilidade de ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias 
de interesse público, a critério da administração pública, observadas as 
exigências previstas neste Decreto e em ato normativo setorial; 

II - possibilidade de o parecer técnico e a decisão final referente à prestação de 
contas concluírem pela aprovação das contas quando comprovado o integral 
cumprimento do objeto da parceria, sem necessidade de análise da 
documentação financeira, desde que não exista indício de irregularidade; e 

III - sistemática de apuração dos débitos a serem ressarcidos pelas 
organizações da sociedade civil, conforme parâmetros para o cálculo de 
atualização monetária e de juros



APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI PARA JULGAMENTO                                          
DOS ESTOQUES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

DISTRITO FEDERAL - Decreto nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

ART. 87, § 7º No caso de parcerias que estejam em fase de análise de 
prestação de contas na data de entrada em vigor deste Decreto, poderá haver 
aplicação subsidiária dos dispositivos que tratam dos seguintes 
procedimentos: 

I - possibilidade de ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias 
de interesse público, a critério da administração pública, observadas as 
exigências previstas neste Decreto e em ato normativo setorial; 

II - possibilidade de o parecer técnico e a decisão final referente à prestação de 
contas concluírem pela aprovação das contas quando comprovado o integral 
cumprimento do objeto da parceria, sem necessidade de análise da 
documentação financeira, desde que não exista indício de irregularidade; e 

III - sistemática de apuração dos débitos a serem ressarcidos pelas 
organizações da sociedade civil, conforme parâmetros para o cálculo de 
atualização monetária e de juros



BELO HORIZONTE – DECRETO Nº 16.746, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.

 

Art. 94 – As parcerias que estejam em fase de análise de prestação de contas na 
data de entrada em vigor deste Decreto deverão ser avaliadas a fim de buscar a 
aplicação subsidiária dos dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste 
Decreto, devendo-se priorizar a utilização dos seguintes procedimentos:

I – ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, 
observadas as exigências previstas neste Decreto;

II – sistemática de apuração de eventuais débitos a serem ressarcidos pelas OSCs, 
conforme parâmetros para o cálculo de atualização monetária e de juros;

III – aprovação das contas quando houver sido comprovado o integral cumprimento 
do objeto da parceria, independentemente da análise da documentação financeira.

Parágrafo único – A aprovação a que se refere o inciso III fica condicionada à:

I – comprovação de recolhimento do saldo de recursos não utilizados, quando 
houver;

II – relação e identificação da situação de eventuais bens adquiridos, com o 
respectivo pedido de doação para continuidade das ações pactuadas, se for o caso;

III – inexistência de medidas administrativas tomadas por órgãos de controle, de 
instauração de processo de tomada de contas especial ou de medidas judiciais 
voltadas ao ressarcimento do erário.
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Outros pontos a serem 
observados
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Capacitação sobre a Lei 13.019/2014Capacitação sobre a Lei 13.019/2014Capacitação sobre a Lei 13.019/2014Capacitação sobre a Lei 13.019/2014

� foi prevista no Decreto Federal 8.726/2016 a priorização da 
capacitação conjunta entre estes atores, a fim de que 
identifiquem pontos de tensão e encaminhem soluções de 
forma conjuntas, num mesmo ambiente de aprendizagem e 
construção, constituindo a capacitação uma verdadeira etapa da 
fase de planejamento das ações de cooperação, em benefício 
dos objetivos de interesse público.

Autorização para remuneração de pessoal Autorização para remuneração de pessoal Autorização para remuneração de pessoal Autorização para remuneração de pessoal 
próprio e para pagamento de custos próprio e para pagamento de custos próprio e para pagamento de custos próprio e para pagamento de custos 
indiretosindiretosindiretosindiretos
�como a Lei 13.019/2014 expressamente permite, os Decretos 

não podem vedar essas despesas.
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Monitoramento e AvaliaçãoMonitoramento e AvaliaçãoMonitoramento e AvaliaçãoMonitoramento e Avaliação
�É interessante verificar quais os métodos de 

monitoramento e avaliação instituídos nas 
regulamentações específicas, e proporcionar espaços 
para a constante presença da Administração Pública 
na execução dos projetos como parceira.

Possibilidade de destinação dos bens Possibilidade de destinação dos bens Possibilidade de destinação dos bens Possibilidade de destinação dos bens 
remanescentesremanescentesremanescentesremanescentes
� Nos termos da Lei será obrigatória a estipulação do destino a ser dado 

aos bens remanescentes da parceria. Nessa direção, o Decreto do 
Distrito Federal traz um dispositivo inovador ao estabelecer que, 
mesmo quando houver previsão de destinação dos bens à 
Administração Pública, ao final da parceria, esta deve avaliar a 
pertinência de se realizar a destinação à OSC ou aos beneficiários finais, 
em prol do interesse público.
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PMIS – Procedimento de Manifestação PMIS – Procedimento de Manifestação PMIS – Procedimento de Manifestação PMIS – Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social e Transparência de Interesse Social e Transparência de Interesse Social e Transparência de Interesse Social e Transparência 
�Tratando-se de ferramenta que pretende auxiliar no 

fomento de projetos, é preciso incentivar o uso do 
PMIS, e as regulamentações específicas podem trazer 
essa possibilidade, para torna-la eficaz.

Criação de Plataformas eletrônicas Criação de Plataformas eletrônicas Criação de Plataformas eletrônicas Criação de Plataformas eletrônicas 
para gestão das parceriaspara gestão das parceriaspara gestão das parceriaspara gestão das parcerias
�a lei obriga a Administração Pública a disponibilizar uma 

plataforma eletrônica para a prestação de contas, de modo que 
qualquer cidadã ou cidadão interessado possa acompanhar o 
andamento da execução do projeto.

�Transparência - GDF e novo Decreto de BH – previsão de 
utilização do MAPA
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Aplicação subsidiária da Lei 13.019/2014 para Aplicação subsidiária da Lei 13.019/2014 para Aplicação subsidiária da Lei 13.019/2014 para Aplicação subsidiária da Lei 13.019/2014 para 
julgamento dos estoques das prestações de contas julgamento dos estoques das prestações de contas julgamento dos estoques das prestações de contas julgamento dos estoques das prestações de contas 

� o Decreto do DF (**e mais recentemente, após a conclusão da pesquisa, o 
de BH) traz relevante dispositivo que proporciona maior organização e 
eficiência administrativa para lidar com as prestações de contas não 
analisadas. Ao estabelecer que as parcerias que estejam em fase de análise 
de prestação de contas na data de entrada em vigor do Decreto deverão ser 
avaliadas a fim buscar a aplicação subsidiária dos dispositivos da Lei 
13.019/2014.

� Na mesma direção, a Administração Pública federal já vem se utilizando da 
Lei 13.019/2014 para proporcionar maior racionalidade no julgamento 
dos estoques das prestações de contas de parcerias, como as seguintes, 
que preveem a possibilidade de dispensa da análise financeira quando 
verificado o cumprimento integral do objeto:

- A Resolução nº 02, de 31 de outubro de 2014, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT e 

- Portaria nº. 58, de 10 de maio de 2016, do Ministério da Cultura – MINC;
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Cadastros, formulários e anexosCadastros, formulários e anexosCadastros, formulários e anexosCadastros, formulários e anexos

� tendência nos Decretos a delegar temas para uma 
regulamentação mais específica, por meio de portarias ou 
instruções normativas a serem emanadas pelas Secretarias 
específicas das políticas setoriais, ou por uma Secretaria com 
papel mais estruturante da atividade de fomento e colaboração, 
como a Secretaria de Gestão, por exemplo.

Participação SocialParticipação SocialParticipação SocialParticipação Social
�Consultas públicas prévias;

�Diálogo – OSCs – Poder Público.
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Pontos de Atenção 
nos Editais
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Selecionamos editais lançados pela União, Estados, DF e Municípios, e 
Administração Indireta, totalizando 20 editais, sendo 6 federais, 8 
estaduais e 6 municipais:
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Julgamento das propostas Julgamento das propostas Julgamento das propostas Julgamento das propostas 

�Critérios devem dialogar diretamente com o objeto da 
parceria, e seu nível de especificidade.

� É interessante destacar o nível de exigência formal 
absolutamente desnecessária que alguns decretos têm 
alcançado, como é o caso do município do Rio de 
Janeiro, que estabelece regras de formatação da 
proposta a ser apresentada em “papel formato A4, com 
margem esquerda igual a 3cm, margem direita igual a 
1cm e margens superior e inferior iguais a 3cm, com 
espaçamento 1,5 entre as linhas e em fonte verdana, 
tamanho 10”.
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Tipo de Parceria (TERMO DE FOMENTO / TERMOTipo de Parceria (TERMO DE FOMENTO / TERMOTipo de Parceria (TERMO DE FOMENTO / TERMOTipo de Parceria (TERMO DE FOMENTO / TERMO
DE COLABORAÇÃO / ACORDO DE COOPERAÇÃO)DE COLABORAÇÃO / ACORDO DE COOPERAÇÃO)DE COLABORAÇÃO / ACORDO DE COOPERAÇÃO)DE COLABORAÇÃO / ACORDO DE COOPERAÇÃO)

� Tratando-se de novos instrumentos jurídicos, ainda há pouca 
informação acumulada na Administração Pública para a adequada 
diferenciação entre Termos de Fomento e Termos de Colaboração. 
Dos editais analisados:

�7 são para celebração de Termos de Fomento;
�11 para celebração de Termos de Colaboração; 
�1 prevê a celebração dos dois; e
�1 ainda utiliza a expressão Convênio.
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Critérios de Classificação/PontuaçãoCritérios de Classificação/PontuaçãoCritérios de Classificação/PontuaçãoCritérios de Classificação/Pontuação

� Observa-se que a maior parte deles privilegia a avaliação do grau 
de adequação da proposta e das descrições dos elementos 
solicitados, sendo que o valor proposto pela OSC aparece em cerca 
da metade dos editais como forma de pontuação – em geral 10 a 
15%, mas oscila entre 2,5%30% (SEA/RJ);

� O Tempo de existência  (MJ, SAF/MA) e e experiência também 
aparece como critério de pontuação (3, 5, 8 anos), havendo 
também critérios técnicos bem específicos e alguns indutores de 
boas práticas de diversidade, inclusão e promoção da igualdade 
como é o caso do SEPROMI/BA – que estabelece que dentre os 
critérios de pontuação a presença de negros, especialmente 
negros jovens ou mulheres negras, nos quadros diretivos e corpo 
técnico das OSCs.
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� Da análise pode-se observar que muitos editais têm sido elaborados a 
partir dos modelos padrão oferecidos pela AGU – Advocacia Geral da 
União. Este modelo, que é tecnicamente muito bom e completo para a 
finalidade que se propõe, que é servir como guia e referência para 
elaboração dos editais, acaba sendo utilizado em toda a sua 
complexidade e abrangência para parcerias que poderiam ter suas 
regras bem mais simplificadas. O famoso “copia e cola” nesse caso pode 
tornar editais muito mais complexos do que o necessário, dificultando o 
acesso aos recursos e a execução dos projetos.

Cuidado com os Modelos e ANEXOS Cuidado com os Modelos e ANEXOS Cuidado com os Modelos e ANEXOS Cuidado com os Modelos e ANEXOS 

� Há um edital (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia – 
Edital nº. 001/2016) que prevê o prazo de 2 meses para a execução 

da parceria. É preciso analisar a razoabilidade na realização de um 
processo de chamamento público para realização de parcerias tão 
curtas, quando a Lei pretende fomentar a realização de parcerias 
mais longas.

Prazo de duração das parceriasPrazo de duração das parceriasPrazo de duração das parceriasPrazo de duração das parcerias



� ABONG. Projeto Orientação Jurídica. Programa Compartilhar Conhecimento. 
http://abong.org.br/ongs.php 

� NEATS – Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor (PUC) www.pucsp.br/neats

� Comunidade OSC no Participa.br -  www.participa.br/osc

� Mapa das OSCs  -  www.mapaosc.ipea.gov.br

� Curso “Gestão de parcerias com organizações da sociedade civil: nova Lei de Fomento e de 
Colaboração” 
http://www.participa.br/articles/public/0014/5429/29.09.15_Apresenta__o_Curso_SG_Enap_
para_Participa.pdf

� Rede Siconv  -  https://portal.convenios.gov.br/pagina-inicial

Links de interesse



“Elementos do Direito do Terceiro Setor e o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil” STORTO, Paula Raccanello Storto e REICHER, 
Stella Camlot.

http://revistas.pucsp.br/index.php/pensamentorealidade/article/view/21226
/15653

ONU – Organização das Nações Unidas - http://www.un.org/esa/socdev/

ICNL – International Center for Non-Profit Law -  www.icnl.org

ISTR – International Society for Third Sector Research - www.istr.org

Links de interesse



� JUNQUEIRA, Luciano Prates; FIGUEIREDO, Marcelo et alli. Modernização do sistema de convênio da 
Administração Pública com a sociedade civil. Série Pensando o Direito, vol. 41. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2012. Disponível em 
http://pensando.mj.gov.br/publicacoes/ volume-41-modernizacao-do-sistema-de-convenios-da-admin
istracao-publica-com-a-sociedade-civil/
  

� LOPES, Laís de Figueirêdo, SANTOS, Bianca dos e XAVIER, Iara Rolnik (orgs.)  MARCO REGULATÓRIO 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: A CONSTRUÇÃO DA AGENDA NO GOVERNO FEDERAL – 
2011 a 2014 Secretaria-Geral da Presidência da República,– Brasília: Governo Federal, 2014 
Disponível em 
http://www.participa.br/articles/public/0016/8824/04.12.15_MROSC_ArquivoCompleto_Capa_Miol
o.pdf
 

� LOPES, L. C. F. As parcerias entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil no Brasil: a formação 
de uma agenda de mudança institucional e regulatória. In: NOVENA CONFERÊNCIA REGIONAL THE 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR THIRD-SECTOR RESEARCH. Santiago do Chile: 28-30 de agosto 2013.

� MENDONÇA, Patrícia; FALCÃO, Domenica Silva. Novo Marco Regulatório para a Realização de 
Parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSC). Inovação ou peso do passado? 
Cadernos Gestão Pública e Cidadania. São Paulo, v. 21, n.68. Jan./Abr. 2016.
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