
UMA AGENDA DE ESTADO 



Agenda 

1. Grupo de Trabalho Interministerial coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República. 
 
 

2. Principais questões que afetam as OSCs no tocante a 
contratualização com o Estado. 
 
 

3. Produtos do Grupo de Trabalho. 
 

 



Conjuntura 

• Estruturação das políticas públicas de forma ampla, contínua e 
transversal. 
 

• Poder Público deve conhecer, colaborar e fomentar iniciativas 
da Sociedade Civil. 
 

META-SÍNTESE 
Ampliar a oferta de Serviços Públicos de qualidade, 

especialmente para a população mais pobre. 



Diagnóstico 

Insegurança Jurídica 

Pouca ênfase no controle por resultados 

Redução do financiamento 

Baixa capacitação 
 

Conflitos Administrativos e 
Jurisprudenciais 

 

Despesa de Pessoal 

Prestação de Contas 



1. Termo de Fomento e Colaboração: instrumento específico para 
regular a relação Estado e OSCs, independente de titulação; 

2. Chamamento Público - regra legal para escolha (art.9º); 

3. Fim da lacuna sobre pagamento de pessoal e de tributos incidentes 
(art. 34, II); 

4. Comissão de Monitoramento e Avaliação (art. 37, parágrafo único);  

5. Transparência e fortalecimento do SICONV: ampliação dos 
mecanismos de controle social (art. 26). 

 

Projeto de Lei 
Marco 

Regulatório da 
Relação Estado 

e OSCs 



6. Atuação em rede (art.23); 

7. Pesquisa junto aos beneficiários  (art. 37,§2º); 

8. Procedimento de Iniciativa Popular (art. 15); 

9. Ficha Limpa para as OSC e seus dirigentes (art. 25, II e III); 

10. Remanejamento em até 15 % das rubricas (art. 31); 

11. Titularidade dos bens e direitos adquiridos (art. 21,VII e art.33) 

12. Regras para o gestor público (Fase Preparatória) (art. 11, parágrafo 
único) 

Projeto de Lei 
Marco 

Regulatório da 
Relação Estado 

e OSCs 



14. Prazo máximo para análise 1 ano, sob pena de arquivamento 
(art.46, §1º e 2º)  

13. Estratificação e regras diferenciadas para prestação de contas 
(art.24) 

Até 
R$ 600.000,00 

Acima de  
R$ 600.000,00 

Parecer técnico Simplificado 
Comissão de Monitoramento e 
Avaliação por órgão. 

Parecer de auditoria externa 
independente; 
Comissão de Monitoramento e 
Avaliação por instrumento. 

Pacote de Medidas GTI – Prestação de Contas 
 

15. Ampliação do conceito de prestação de contas (...)  
16. Simplificação da prestação de contas (...)  
Ver resumo das propostas  

Projeto de Lei 
Marco 

Regulatório da 
Relação Estado 

e OSCs 

+ 

80 %  
convênios 

20 %  
recursos 

20 % 
convênios 

80 % 
recursos 



Ajustes   

Decreto  6.170 

Pagamento de 
Equipe  

do Projeto 

Fim da lacuna a respeito do pagamento  

de Equipe do projeto 

Prática reconhecida pelo costume, não há vedação nem regulação 
específica 

Parecer CISET reconhece possibilidade 

Capacidade técnica-operacional não depende de 
capacidade instalada. 

Responsabilidade trabalhista não é alterada 

 
   

 
   

 
   

 
   

Proibido para entes federados. 
Permitido para OSCIP e OS. 

NOTA TÉCNICA CISET (AF) Nº 
36/2011/COFIP/CISET/SG-PR 



Canal de uniformização de entendimentos 
  
Criação de fluxo institucional por meio de Termo de Cooperação 
entre a SG/PR e a Ouvidoria-Geral da União, publicado no DOU de 
19.06.2012.  
 
Interação com o SICONV: 
 
• Participação SG na Comissão Gestora 
• Interface com linguagem própria para as Organizações 
• Aperfeiçoamento da estrutura do sistema 
• Capacitações específicas 
• Materiais voltados para as OSCs 

 
 

Uniformidade de 
entendimentos 

Canal com OSCs  



      Agenda de pesquisas e estudos 
  
 Atualização da FASFIL (parceiros IBGE, IPEA, ABONG e GIFE): prevista 

publicação em dezembro de 2012 de uma nova série temporal - dados de 2006, 2008 e 2010, 
considerando mudança da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE e do 
Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS em 2006. 

 Elaboração de mapa das OSC’s ;  

 Estudo sobre o papel das OSCs no ciclo das políticas públicas na percepção 
do gestor;  

 Pesquisa sobre o trabalho voluntário no Brasil 
 Realização de estudos sobre: 
-    o financiamento público e privado das organizações; 
- utilização de incentivos fiscais; 
- censo das entidades inscritas no CNEs/MJ;  

                                + outras agendas de estudos e pesquisas relevantes. 

Estudos e 
pesquisas 

% 



Capacitação 

  

  

Elaboração de novos cursos e abertura dos já existentes  
 
  
 Abertura de cursos ofertados pela ENAP para OSCs. Já no segundo 

semestre de 2012 serão cinco cursos a distância: duas turmas de 1. ética e 
serviço público, e uma turma de 2. análise e melhoria de processos, 3. 
fundamentos em gerência de projetos e; 4.gestão de convênios e contratos de 
repasse. 

 
 
 A elaboração de formações específicas em parceria com a ENAP, Escola 

da AGU, com o Programa CGU Capacita e demais escolas de governo 
federais, entre outros, congregando participantes de órgãos federais e 
das OSC’s. 

 
 



Aperfeiçoamento da MODALIDADE 50 
 
                             HOJE:                                                                       PROPOSTA: 
 

 
 
 
 
 
Aperfeiçoamentos das classificações das OSCs (CNPJ/CNAE)   
 
Revisão da tabela de natureza jurídica da Comissão Nacional de Classificação – 
CONCLA, que identifica a constituição jurídico-institucional das entidades públicas 
e privadas nos cadastros da administração pública do País, bem como das atividades 
econômicas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.  

Modalidade de 
aplicação 

orçamentária 50 

transferências voluntárias a 
entidades sem fins lucrativos 
(inclusive partidos políticos, 
sindicatos, serviço social autônomo, 
entre outros).  

Criação de uma nova 
modalidade 51 – execução 
orçamentária delegada a 
entidades sem fins lucrativos, 
para dar mais transparência, 

Transparência no 
orçamento 

$ 



Resultados Esperados 

1. Inserção de novos princípios, fundamentos e 
diretrizes para a relação  

2. Segurança Jurídica 

3. Ampliação dos mecanismos de transparência 
e de controle social 

4. Melhor planejamento e gestão pelo Poder Público 

5. Produção e estímulo para informações 
sistematizadas sobre o Terceiro Setor  

Espera-se  
com a implementação 

dessas medidas 

Projeto de Lei 
Marco 

Regulatório 
da Relação 

Estado e OSCs 

Ajustes   

Decreto  6.170 

Pagamento de 
Equipe  

do Projeto 

Uniformidade de 
entendimentos 

Canal com OSCs  

Transparên
cia no 

orçamento 
Capacitação Estudos e 

pesquisas 

  

  
% $ 


