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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 
Estudo sobre o Marco Regulatório do Terceiro Setor nº 01/2015 

 
 

“Marco Legal do Terceiro Setor (Lei 13.019/14): atuação em redes e 
contratação de bens e serviços” 

 
 

1. Introdução 
 

A ordem econômica brasileira foi erigida sobre dois principais 

pilares na Constituição atualmente vigente. Um deles é o âmbito da 

exploração de atividade econômica em sentido estrito, espaço 

prioritariamente ocupado pelos agentes privados do mercado, os quais 

exercem atividades essencialmente voltadas ao lucro e devem atuar sob 

os parâmetros delineados no art. 170 CF/88. No outro âmbito, figura o 

Estado Brasileiro como o principal ator responsável pela prestação de 

serviços públicos, nos termos do art. 175 CF/88 (GRAU, 2000). 

 
O que fundamenta essa forma de separação entre os âmbitos 

público e privado é a ideia de que o Estado tem por finalidade primária 

a promoção do interesse público e da dignidade humana, segundos as 

balizas consagradas nos arts. 1º e 3º CF/88, diferentemente do 

mercado, cuja atuação é necessariamente voltada ao lucro, ainda que 

subsidiariamente concretize-se a função social correlata ao exercício de 

sua atividade econômica.  

 

Por consequência, a esses distintos âmbitos de atuação na 

ordem econômica correspondem também diferentes regimes jurídicos. 

Ao lado do regime de direito privado que busca aproximar a atividade 
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econômica privada de sua função social, faz-se necessário também um 

regime de direito público dotado de regras e princípios próprios que 

sejam capazes de imprimir às atividades estatais o perfil 

constitucionalmente adequado. 

 

Considerando a complexidade das relações sociais e 

econômicas contemporâneas, contudo, é impossível conceber os 

âmbitos público e privado como realidades radicalmente separadas e 

incomunicáveis. Ciente disso, o próprio constituinte admitiu por várias 

formas a comunicação entre essas esferas.  

 

Nessa toada, a despeito da possibilidade de intersecção 
entre os âmbitos público e privado, em qualquer caso a atuação 
estatal deve estar atrelada à concretização do interesse público 
primário1, sob pena de ofensa à ordem constitucional. 

 

 

2. Parceria entre a Administração Pública e o Terceiro 
Setor 

 

Uma das frentes mais tradicionais de intersecção entre o 

público e o privado reside na possibilidade de concessão, autorização, 

delegação e permissão de serviços públicos pelo Estado juntamente a 

um agente privado. 

 

                                                
1 De acordo com Celso Antônio Bandeira de MELLO, as “pedras de toque” do regime jurídico-
administrativo são os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade 
dos interesses públicos pela Administração. O elemento que norteia a atuação do Estado é o interesse 
público primário, aquele que resulta do “conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm 
quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem” 
(MELLO, 2008, p. 61). Portanto, ao contrário do interesse público secundário, ligado aos interesses 
patrimoniais do Estado para manutenção do aparato administrativo, o interesse público primário é aquele 
que tem em mira o interesse da coletividade. 
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Mais recentemente, tem-se atentado cada vez mais para outra 

possibilidade de atuação conjunta que consiste na parceria entre o 
Estado e o Terceiro Setor para prestação de serviços sociais.  

 

O Terceiro Setor é conceituado por Gustavo Henrique 

Justino de Oliveira como o: 

 
Conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas por 
organizações privadas não-governamentais e sem ânimo de 
lucro, realizadas em prol da sociedade, independentemente dos 
demais setores (Estado e mercado), embora com eles possa 
firmar parcerias e deles possa receber investimentos (públicos 
e privados) (OLIVEIRA, 2008, p. 46). 
 

Por não ser parte integrante nem do Estado nem do mercado 

propriamente dito, o Terceiro Setor ocupa uma zona fronteiriça entre o 

público e o privado. Assim, a identificação das soluções jurídicas 

adequadas nessa seara é tarefa de alta complexidade e demanda 

cuidadosa atenção.  

 

 A partir de julho de 2015, a maioria das parcerias2 firmadas 

entre o Estado e o Terceiro Setor será regulada pela Lei nº 13.019/14, 

conhecida como o Marco Legal do Terceiro Setor.  

 

Para os fins da referida Lei, considera-se que o Terceiro Setor 

é o campo composto pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC), as 

quais foram assim definidas: 

 
Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
I - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos que não distribui, entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

                                                
2 Fala-se de parcerias em sentido amplo. As parcerias em sentido estrito são aquelas 
formalizadas pelas Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIPs) por meio de um 
Termo de Parceria, regido pela Lei nº. 9.790/99. 
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mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva. 

 
 

Em suma, as organizações da sociedade civil são pessoas 

jurídicas de direito privado caracterizadas por deterem uma finalidade 

pública.  

 

No que concerne ao alcance das finalidades dessas 

organizações, frise-se que até mesmo aquelas detentoras de recursos 

suficientes para funcionarem de maneira autossustentável podem 

firmar vínculos com o mercado e/ou o Estado para incrementar o 

desenvolvimento de suas atividades e otimizar a consecução dos 

objetivos sociais perseguidos. 

 

O principal objeto do Marco Legal do Terceiro Setor é a 

regulação das parcerias entre as Organizações da Sociedade Civil e a 

Administração Pública (ou seja, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 

subsidiárias, segundo o art. 2º, II da Lei 13.019/14). 

 
O grande mérito do Diploma é o de unificar e sistematizar os 

procedimentos aos quais as OSC devem se submeter para obter 

qualificações e recursos públicos nas esferas municipal, estadual e 

federal. 

 

Com a nova Lei, passam a existir três principais formas de 

parceria entre o Estado e o Terceiro Setor: 

 
(1) Termos de Fomento ou Colaboração, nos termos da Lei 
13.019/14; 
(2) Contratos de Gestão firmados pelas Organizações Sociais, 
nos termos da Lei 9.637/98; 



______________________________________________________________________________________ 
Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – Centro – Curitiba/PR 

E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br 
Fone: (41) 3250-4852/4848 

 

(3) Termos de Parceria firmados pelas Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei 
9.790/99 e regidas subsidiariamente pela Lei 13.019/14. 
 

Por ora, contudo, não se pretende discorrer acerca das novas 

formalidades para ajustes com as organizações da sociedade civil, mas 

antes, esmiuçar duas novas possibilidades expressamente consagradas 

no Marco Legal: a atuação em rede e a remuneração de equipe de 
trabalho com recursos vinculados à parceria. 

 

 

3. A atuação das Organizações da Sociedade Civil em rede.  
 

3.1. A atuação em rede prevista na Lei nº 13.019/2014. 
 

O art. 25 do Marco Legal do Terceiro Setor prevê a 

possibilidade de que duas ou mais OSCs atuem conjuntamente “para a 

execução de iniciativas agregadoras de pequenos projetos”, mantendo-se 

a integral responsabilidade da OSC que celebrou o Termo de Fomento 

ou Colaboração e desde que presentes os requisitos arrolados nos 

incisos I a V do art. 25, dispositivo que se transcreve em sua 

integralidade: 

 
Art. 25. É permitida a atuação em rede para a execução de 
iniciativas agregadoras de pequenos projetos, por 2 (duas) ou mais 
organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade 
da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, 
desde que: 
I - essa possibilidade seja autorizada no edital do chamamento 
público e a forma de atuação esteja prevista no plano de trabalho; 
II - a organização da sociedade civil responsável pelo termo de 
fomento e/ou de colaboração possua: 
a) mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; 
b) mais de 3 (três) anos de experiência de atuação em rede, 
comprovada na forma prevista no edital; e 
c) capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar 
diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando 
em rede; 
III - seja observado o limite de atuação mínima previsto em edital 
referente à execução do plano de trabalho que cabe à organização da 
sociedade civil celebrante do termo de fomento e colaboração; 
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IV - a organização da sociedade civil executante e não celebrante do 
termo de fomento ou de colaboração comprove regularidade jurídica 
e fiscal, nos termos do regulamento; 
V - seja comunicada à administração pública, no ato da celebração 
do termo de fomento ou de colaboração, a relação das organizações 
da sociedade civil executantes e não celebrantes do termo de fomento 
ou de colaboração. 
Parágrafo único. A relação das organizações da sociedade civil 
executantes e não celebrantes do termo de fomento ou de 
colaboração de que trata o inciso V do caput não poderá ser alterada 
sem prévio consentimento da administração pública, não podendo as 
eventuais alterações descumprir os requisitos previstos neste artigo. 

 

 

Por “iniciativas agregadoras de pequenos projetos”, entende-se 

que a Lei faz referência aos planos de trabalho cujo perfil comporte uma 

subdivisão racional em projetos menores, ou seja, quando for possível 

fracionar o conjunto de atividades do plano de trabalho em dois ou mais 

subprojetos. Nesse caso, seria possível que a execução de um ou mais 

dos subprojetos seja transferida para outra Organização da Sociedade 

Civil. 

 

Quanto aos requisitos formais, tem-se que o edital de 

chamamento público deve autorizar a atuação em rede (inciso I) e a 

OSC deve descrever no plano de trabalho de que forma se dará a 

atuação conjunta (inciso I), bem como apresentar, por ocasião da 

celebração do Termo, a relação das OSCs executantes e não celebrantes 

(inciso V). É possível alterar posteriormente a relação de OSCs 

executantes, desde que a mudança seja autorizada pela Administração 

Pública e a nova executante detenha capacidade específica para figurar 

em tal posição (parágrafo único do art. 25). 

 

Em relação à capacidade específica para atuar em rede, está 

previsto que a OSC executante deve comprovar sua regularidade 

jurídica e fiscal (inciso IV). Já a OSC celebrante do Termo de Fomento 

ou Colaboração deve possuir: a) mais de 05 (cinco) anos de inscrição no 

CNPJ; b) mais de 03 (três) anos de experiência de atuação em rede, 
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comprovada na forma prevista no edital; e c) capacidade técnica e 

operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 

organização que com ela estiver atuando em rede (inciso II do art. 25). 

 

O único requisito material estipulado pelo art. 25 refere-se à 

exigência de que a OSC celebrante observe o “limite de atuação mínima 

previsto em edital” (inciso III). O que se pretende é impedir que a OSC 

celebrante transfira integralmente as atividades do plano de trabalho à 

OSC executante.  

 
A nova Lei apresenta, portanto, a possibilidade de que a 

OSC celebrante do Termo valha-se do auxílio de outra(s) OSC que 
figurará apenas como executora e não será diretamente 
responsável pela concretização do plano de trabalho apresentado ao 
Poder Público. 

 

É importante observar que as redes só podem ser constituídas 

entre Organizações da Sociedade Civil, ou seja, é vedada a contratação 

de empresa para execução de atividades nos moldes da rede.  

 

Por outro lado, é preocupante que a regularidade jurídica e 

fiscal seja o único requisito para que a OSC executora seja considerada 

apta para atuar em rede, enquanto que os requisitos para figurar como 

OSC celebrante são bastante mais rigorosos.3  

 

Na temática da atuação em rede, considera-se que a lei foi 

tímida em relação ao tratamento conferido à OSC executora. Abre-se 

parêntese para pressagiar que a ampla liberdade conferida para a 

seleção da executora abre espaço para eventual desvirtuamento do 

instituto da atuação em rede. Nesse sentido, é de se cogitar hipótese de 

que OSCs venham a ser constituídas unicamente com o propósito de 
                                                
3 A título de exemplo, menciona-se que não se previu, em relação à OSC executora, a 
exigência de tempo mínimo de inscrição no CNPJ. 
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figurarem como executoras em determinado plano de trabalho, para 

materializar alianças que extrapolem a vontade da lei, de forma que 

entidades que não preencham todos os requisitos legais para celebrar 

Termo possam, à margem dos rigores legais e como meras executoras, 

também atuar e se beneficiar de aportes públicos.  

 

Note-se que a Lei sequer prescreve uma margem de atuação 

para a OSC celebrante; apenas proíbe a transferência integral das 

atividades para a executora e deixa a encargo do Edital de Chamamento 

Público a fixação do parâmetro mínimo de atuação da celebrante (inciso 

III do art. 25).  

 

A falta de determinação legal nesse quesito é mais uma 

brecha à ocorrência de distorções na atuação em rede, pois nada 

impede expressamente que o Edital de Chamamento Público estabeleça 

uma margem de atuação muito pequena para a OSC celebrante e 

eventualmente essa entidade transfira a maioria das tarefas do plano de 

trabalho à OSC executora.  

 

Oportuno considerar que a hipótese de transferência da 
maior parte das atividades à executora é incoerente com o perfil 
sistemático do Marco Legal. O que se pretende com o chamamento 

público é selecionar a Organização detentora das melhores 

possibilidades de concretização do projeto de colaboração ou fomento. 

Para tanto, há uma série de procedimentos e requisitos que devem ser 

observados na escolha da OSC que atuará em parceria com a 

Administração Pública.4  

 

                                                
4 À luz da consideração exposta, não se afigura harmônico com o espírito do Marco 
Legal que entidade atuante unicamente como executora de ocasião possa preterir 
outra reconhecidamente idônea e que realize há mais tempo atividades no Terceiro 
Setor, em que pesem os rigores contrapostos à OSC celebrante. 
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Não é razoável, pois, que esses critérios sejam materialmente 

burlados por meio da transferência substancial do plano de trabalho a 

uma entidade executora cuja idoneidade não foi tão profundamente 

investigada, ao menos pelo poder público. Isso dá causa a uma 

indesejável insegurança jurídica, vez que, nesse cenário, a OSC que 

realiza parcela substancial o plano de trabalho não é diretamente 

responsável por suas ações, ao passo que a OSC responsável não é 

aquela que efetivamente atua para colocar em prática as atividades. 

 

Com o fim de se evitar situações que se afastam dos legítimos 

propósitos do Terceiro Setor, é salutar que os Poderes Executivos da 

União, Estados e Municípios exerçam seus respectivos poderes de 

regulamentação com vistas ao suprimento das lacunas legais quanto à 

atuação das OSCs em rede. 

 

 

3.2 A proposta de regulamentação apresentada pelo Poder 
Executivo Federal. 
 

A Secretaria-Geral da Presidência da República disponibilizou 

em sua página eletrônica5 a minuta base do Decreto federal que 

regulamentará o Marco. Embora o Decreto ainda não tenha sido 

aprovado, a versão prévia nos oferece um indicativo do tratamento 

conferido pelo Poder Executivo da União. 

 

A minuta propõe a seguinte regulamentação para a atuação 

em rede: 
 

Art. 17. Na hipótese de atuação em rede, a organização da 
sociedade civil celebrante deverá cumprir os seguintes do art. 
16 [comprovação de experiência prévia] com as seguintes 
características:  

                                                
5 Disponível em <http://www.participa.br/osc/consulta-publica-decreto>. A minuta 
foi disponibilizada para fins de realização de Consulta pública para regulamentação 
colaborativa da Lei 13.019/2014.  
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I – ter mais de 5 (cinco) anos de existência comprovada pela 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
emitida do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;  
II – mais de 3 (três) anos de experiência de atuação em rede 
comprovada na forma prevista no edital; e  
III – capacidade técnica e operacional para supervisionar e 
orientar a rede, cuja comprovação poderá ser feita por meio 
dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros:  
a) carta de princípios ou similar ou registros de reuniões e 
eventos da rede ou redes que participa ou participou;  
b) declaração de secretaria-executiva ou equivalente de rede ou 
redes que participa ou participou, quando houver;  
c) declaração de organizações que compõem a rede ou redes 
que participa ou participou; e  
d) documentos, relatórios ou projetos que tenha desenvolvido 
em rede.  
§ 1º A organização celebrante deverá apresentar, no ato da 
celebração, a relação das organizações da sociedade civil 
executantes e não celebrantes.  
§ 2º Será celebrado um termo de atuação em rede entre as 
organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes e 
a organização da sociedade civil celebrante para repasse de 
recursos, sendo a relação das executantes e não celebrantes 
com a organização celebrante, devendo aquela demonstrar à 
celebrante a regularidade jurídica e fiscal.  
§ 3º Pelo repasse de recursos de que trata o § 2º deste artigo, a 
organização da sociedade civil executante e não celebrante 
deverá apresentar à celebrante recibo no valor repassado, 
ficando dispensada de seguir as mesmas regras de gestão 
dos recursos, inclusive de contratação, voltadas para a 
celebrante. 
§ 4º A organização da sociedade civil celebrante será 
responsável pela verificação da regularidade jurídica e fiscal 
das organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes.   
§ 5º A administração pública federal poderá formalizar no 
instrumento de parceria autorização prévia para alteração de 
organização da sociedade civil executante e não celebrante 
participante da rede, sendo exigida a comunicação da 
organização celebrante sempre que tal fato ocorra em até 30 
(trinta) dias do fato, ficando a mesma obrigada a comprovar a 
regularidade jurídica e fiscal da entidade adicionada na rede na 
prestação de contas final.  
(Grifou-se) 

 
 

O § 2º do art. 17 estabelece que seja firmado um Termo de 

Atuação em Rede entre a OSC celebrante e a(s) OSC(s) executora(s) 

prevendo a forma de repasse de recursos. A relação é firmada tão 

somente entre a Organização celebrante e a Organização executora, ou 

seja, o Termo de Atuação em Rede não gera nenhum tipo de vínculo 

entre a executora e a Administração Pública. 
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A intenção de desvinculação da executora em relação à 
Administração foi tão ampla que se previu no § 3º do art. 17 que a 
OSC executora não está obrigada a seguir as mesmas regras de 
gestão de recursos e contratação que recaem sobre a OSC 
celebrante.  

 

Abriu-se a possibilidade, ainda, de que a Administração 

Pública celebrante autorize previamente a substituição da OSC 

executora. Com isso, a responsabilidade de verificação quanto à 

regularidade da OSC executora é deixada exclusivamente para a OSC 

celebrante; a Administração Pública só analisará a licitude da 

substituição por ocasião da prestação de contas final.  

 

Conclui-se que o indicativo de Decreto Federal não oferece 

resposta satisfatória aos questionamentos que foram inicialmente feitos 

quanto às possibilidades de desvirtuamento da atuação em rede. Ao 

contrário, a regulamentação proposta pela União faz com que essas 

deturpações tenham ainda maior viabilidade de concretização. 

 

 

3.3 A regulamentação conferida pelo Decreto Municipal 
1.100/2014 – Curitiba. 
 

No município de Curitiba, aprovou-se o Decreto Municipal 

1.100/2014, que “altera o Regulamento de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros ajustes, para órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Curitiba” 

levando em consideração as alterações introduzidas pela Lei 

13.019/2014. Os Termos de Parcerias Voluntárias são regulamentados 

pelo Anexo III do referido Decreto. 
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A possibilidade de atuação em rede está prevista no art. 16 do 

mencionado Diploma, o qual se limita à repetição do texto constante no 

art. 25 do Marco Legal.  

 

Portanto, o Município de Curitiba acolheu expressamente a 

atuação em rede, porém deixou de regulamentá-la mais 

pormenorizadamente. Disso decorre que, mesmo tendo sido editado 

Decreto regulamentador, este não se dedica ao enfrentamento das 

questões lacunosas que foram antes pontuadas acerca da atuação em 

rede.  

 

 

4. Contratação de bens e serviços pela Organização da 
Sociedade Civil. 

 
4.1 A possibilidade de remuneração da equipe de trabalho 
com recursos públicos na Lei 13.019/2014. 

 
O Marco Legal pretende solucionar um relevante impasse 

quanto à possibilidade de contratação de empregados pela OSC com 
recursos oriundos de parcerias com o Poder Público. 

 

O art. 46 da Lei 13.019/14 autoriza expressamente essa 

alternativa nos seguintes termos: 

 
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 do Tempo de Serviço 
- FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários 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; 
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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 (Grifou-se). 

 
 

Atente-se que, por exigência do art. 34, VIII, a OSC só pode 

celebrar parceria se tiver apresentado previamente um regulamento 

específico para as compras e contratações que promoverá.  

 

O regulamento pode ter sido elaborado pela própria 

Organização ou por terceiro, bastando que tenha sido aprovado pela 

Administração Pública celebrante e que “estabeleça, no mínimo, a 

observância dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da 

probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da 

isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a 

busca permanente de qualidade e durabilidade” (inciso VIII do art. 34). 

 
A remuneração de equipe é despesa indireta que deve ser 

discriminada no plano de trabalho apresentado pela OSC.  

 

Segundo o art. 47 da Lei, o conjunto de despesas indiretas 

representará no máximo 15% do valor total da parceria e poderá ser 

remunerado com recursos oriundos da parceria desde que: 

 
I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do 
objeto; 
II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação 
entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem 
como a proporcionalidade entre o valor pago e o percentual 
de custo aprovado para a execução do objeto; 
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer 
outro instrumento de parceria. (Destacou-se). 
 
 

Os parágrafos 1º a 8º do art. 47 acrescentam alguns critérios 

a serem observados em relação às despesas indiretas, conforme se 

reproduz abaixo: 
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§ 1º Os custos indiretos proporcionais de que trata este artigo 
podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e 
telefone, bem como remunerações de serviços contábeis e de 
assessoria jurídica, nos termos do caput, sempre que tenham 
por objeto o plano de trabalho pactuado com a administração 
pública. 
§ 2º Despesas com auditoria externa contratada pela 
organização da sociedade civil, mesmo que relacionadas com a 
execução do termo de fomento e/ou de colaboração, não podem 
ser incluídas nos custos indiretos de que trata o caput deste 
artigo. 
§ 3º A seleção e a contratação pela organização da sociedade 
civil de equipe envolvida na execução do termo de fomento 
e/ou de colaboração deverão observar os princípios da 
administração pública previstos no caput do art. 37 da 
Constituição Federal. 
§ 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla 
transparência aos valores pagos a título de remuneração de 
sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de 
fomento ou de colaboração. 
§ 5º Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este 
artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por 
crimes: 
I - contra a administração pública ou o patrimônio público; 
II - eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 
liberdade; 
III - de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
§ 6º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela 
organização da sociedade civil com recursos destinados pela 
administração pública não gera vínculo trabalhista com o 
poder público. 
§ 7º A inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à administração pública a responsabilidade por seu 
pagamento nem poderá onerar o objeto do termo de fomento ou 
de colaboração ou restringir a sua execução. 
§ 8º Quando os custos indiretos forem pagos também por 
outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar 
a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a 
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio 
de uma mesma parcela dos custos indiretos. (Destacou-se). 

 
Dentro dos referidos parâmetros, é permitido à OSC contratar 

a equipe necessária para execução do plano de trabalho e remunerá-la 

com recursos públicos oriundos da parceria. 

 
 
4.2. Da possibilidade de terceirização de serviços e da 

exigibilidade de licitação para compras segundo a Lei 13.019/14. 
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Diferentemente da atuação em rede, que se dá apenas entre 

Organizações da Sociedade Civil, no caso de contratação de equipe de 

trabalho não há qualquer impedimento expresso para que seja 
contratada uma pessoa jurídica empresária para prestação de 

serviço.  

 

A Lei não esclarece se a empresa eventualmente contratada 

pela OSC deverá prestar os serviços diretamente ou se poderá 

subcontratar outrem (pessoa física ou jurídica) para a realização da 

função.  

 

Diante dessa omissão, é possível afirmar que o Marco Legal 
não vedou a terceirização pelas OSC que firmam parceria com a 
Administração Pública.  

 

Ademais, também não se encontra na Lei nenhum 
dispositivo que imponha a realização de licitação ou concurso para 
contratação de bens ou serviços.  

 

O que se impôs expressamente foi apenas a formulação de um 

regulamento próprio para compras e contratações (art. 34, VIII), bem 

como o dever de observância aos princípios do art. 37 CF/88 somados 

aos princípios da boa-fé, probidade, economicidade, isonomia, 

razoabilidade, julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e 

durabilidade (art. 34, VIII e art. 43, caput).  

 

No projeto de Lei originário, a obrigação de licitar era tratada 

de modo mais específico. Previa-se que a licitação seria necessária como 

regra geral e dispensável apenas nas hipóteses ali previstas6.  

                                                
6 Transcreve-se abaixo o texto posteriormente vetado do projeto de Lei: 
“Parágrafo único. O regulamento de compras e contratações de que trata o inciso 
VIII do caput deverá prever a admissibilidade da contratação direta de bens e 
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Contudo, os Ministérios da Fazenda; do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da 

Ciência, Tecnologia e Inovação; do Turismo e a Secretaria-Geral da 

Presidência da República apresentaram veto ao dispositivo, sob a 

seguinte justificativa: 
 

O texto já prevê, no art. 34, inciso VIII e no art. 43, que os 
regulamentos de compras e contratações das organizações da 
sociedade civil devem atender aos 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. As hipóteses de contratação direta, 
se necessárias e justificadas, devem ser previstas de forma 
a serem compatíveis com as especificidades do objeto da 
parceria (Razões de veto - Mensagem nº 226, de 31 de julho de 
2014) (Grifou-se). 

 

 

As razões de veto levam a crer que a exigência de licitação 

permanece sendo a regra geral, admitindo-se a contratação direta 

apenas quando for necessária e justificável. Porém, não constou no 

texto final da Lei nenhum indicativo mais objetivo quanto a essa 

questão. 

 

Quanto à possibilidade de dispensa de licitação, é importante 

ressaltar que neste ano de 2015 foi julgada a ADI 1.923/DF, na qual se 

                                                                                                                                          
serviços, desde que os seus valores sejam compatíveis com os de mercado, apenas 
quando: 
I - o valor do contrato for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que não se 
refira a parcelas de um mesmo serviço ou compra nem a serviços ou compras de 
mesma natureza, que possam ser prestados ou adquiridas no mesmo local, conjunta e 
concomitantemente; 
II - houver, nos termos definidos em regulamento de compras e contratações 
aprovado, comprovada urgência na contratação dos serviços ou na aquisição dos 
bens; 
III - não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto ou 
de limitações do mercado, devendo a administração pública expressamente autorizar 
esses casos no instrumento da parceria, mediante a comprovação de que o valor do 
contrato é compatível com os preços praticados pelo fornecedor em relação a outros 
demandantes.” 
(Grifou-se). 
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questionou a constitucionalidade da Lei 9.637/98 (Lei das Organizações 

Sociais).  

 

Considerando que há certa proximidade jurídica entre as 

Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil, é possível 

que o posicionamento do STF na mencionada ADI repercuta também na 

interpretação do Marco Legal. Por esse motivo, transcreve-se abaixo o 

dispositivo da decisão firmada pelo Supremo: 

 
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado 
parcialmente procedente, para conferir interpretação 
conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV 
da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que:  
(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma 
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios 
do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros 
fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 
9.637/98; 
(ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de 
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do caput do art. 37 da CF;  
(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações 
(Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso 
de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam 
conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;  
(iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social 
com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de 
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do 
regulamento próprio a ser editado por cada entidade;  
(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja 
conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos 
termos do regulamento próprio a ser editado por cada 
entidade; e  
(vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o 
controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação 
de verbas públicas.  

 

O voto-vista proferido pelo Min. Luiz Fux explicita que as 

áreas abrangidas pela Lei 9.637/98 (saúde, educação, cultura, desporto 

e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia) são referentes a serviços 

públicos sociais não privativos do Estado. O Ministro esclarece que o 

STF firmou o posicionamento de que esses serviços sociais, ainda que 

prestados por particulares, continuam tendo a natureza de serviços 
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públicos (vide ADI 1.266). Em contrapartida, por não serem serviços 

privativos do Estado (como o são energia elétrica e telecomunicações 

(CF, art. 21, XI e XII, b’), por exemplo), não é necessário que o Poder 

Público delegue a prestação dos serviços públicos sociais aos 

particulares segundo o regime jurídico do art. 175 CF/88. Nesse ponto, 

afirmou o Min. FUX que: 

 
Os dois regimes jurídicos não podem ser confundidos. E é por 
força de tais regras específicas – arts. 199, 209, 215, 217, 218 
e 225, todos da CF –, que o particular atua por direito próprio 
nessas searas, sendo totalmente descabida a exigência de 
licitação para que, repita-se, o particular possa fazer 
justamente aquilo que sempre lhe era lícito executar, por serem 
“livres à iniciativa privada” e/ou “deveres da Sociedade”, 
respeitadas as balizas que a própria Constituição já impõe 
quanto ao conteúdo material do regime jurídico dessas 
atividades. 
 
Em suma, portanto, do próprio regime jurídico constitucional 
de tais atividades se extrai que as Organizações Sociais, 
quando se dirigem “ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde” (art. 1º, caput, da Lei), não 
atuam por força do contrato de gestão ou por qualquer espécie 
de delegação, mas sim por direito próprio. 
 
A rigor, a Lei das Organizações Sociais não delega, no sentido 
próprio do termo, serviços públicos, o que torna a matéria fora 
do âmbito normativo do art. 175 da CF. O que a Lei em causa 
pretendeu promover, muito pelo contrário, foi somente a 
instituição de um sistema de fomento, de incentivo a que tais 
atividades fossem desempenhadas de forma eficiente por 
particulares, através da colaboração público-privada 
instrumentalizada no contrato de gestão. 
 
(...) cabe aos agentes democraticamente eleitos a definição da 
proporção entre a atuação direta e a indireta, desde que, por 
qualquer modo, o resultado constitucionalmente fixado – a 
prestação dos serviços sociais – seja alcançado. Daí porque não 
há inconstitucionalidade na opção, manifestada pela Lei das 
OS’s, publicada em março de 1998, e posteriormente reiterada 
com a edição, em maio de 1999, da Lei nº 9.790/99, que trata 
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pelo 
foco no fomento para o atingimento de determinados deveres 
estatais. 
 
A natureza jurídica das OS’s, componentes do Terceiro Setor, 
afasta a necessidade de previsão em lei para o pagamento de 
verbas ainda que para os servidores cedidos. Entender de 
modo contrário consubstanciaria, na realidade, uma verdadeira 
autarquização das organizações sociais, afrontando a própria 
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lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação 
do modelo. (Grifou-se). 

 
 

 Como se vê, a questão da exigibilidade de licitação no 

Terceiro Setor é complexa e, ainda que já tenha sido firmado 

entendimento pelo STF quanto à Lei das Organizações Sociais, a 

questão deve ser amplamente rediscutida à luz do Marco Legal do 

Terceiro Setor.  

 
 

4.3 A proposta de regulamentação apresentada pelo Poder 
Executivo Federal. 

 

A minuta de Decreto disponibilizada pela Secretaria-Geral da 

Presidência da República regulamenta a realização de compras e 

contratações pela OSC conforme se reproduz abaixo: 

 
Art. 23. Para compras e contratações de bens e serviços pela 
organização da sociedade civil com recursos transferidos pelo 
órgão ou entidade pública federal, será observado o 
regulamento de compras e contratações da organização 
previamente aprovado pela administração pública, sendo da 
organização da sociedade civil a responsabilidade de 
observância dos procedimentos e da realização de compras e 
contratações. 
 § 1º No regulamento de compras e contratações da 
organização da sociedade civil deverão ser previstos 
procedimentos de forma a resguardar a adequação da 
utilização dos recursos da parceria, tais como:  
I – realização de despesas de pequeno valor, a ser 
determinado pelo edital ou pelo termo de  colaboração  ou  pelo  
termo  de  fomento, o  que  dispensa  qualquer  outro  
procedimento de cotação de preços; 
II - cotação prévia de preços, que poderá ser realizada por 
item ou agrupamento de elementos de despesas, por meio de e-
mail, sítios eletrônicos públicos ou privados, ou quaisquer 
outros meios;  
III – utilização de atas de registro de preços em vigência 
adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, da região onde será executado o 
objeto da parceria ou da sede da organização, como forma de 
adoção de valores referenciais pré-aprovados; 
IV – utilização de tabelas de preços de associações 
profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público que sirva de 
referência para demonstrar a compatibilidade dos custos com 
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os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da 
mesma natureza; 
V - priorização da acessibilidade, da sustentabilidade 
ambiental e do desenvolvimento local como critérios, 
especialmente nas hipóteses diretamente ligadas ao objeto da 
parceria; e 
VI - contratação direta de bens e serviços compatíveis com 
as especificidades do objeto da parceria, podendo prever, entre 
outras, as seguintes hipótese : 
a) quando se tratar de profissional ou empresa que seja 
prestador regular de serviços para a organização, desde que 
previsto no plano de trabalho e que o valor do contrato seja 
compatível com os preços praticados pelo fornecedor em 
relação a outros demandantes e não excedam o valor de 
mercado da região onde atuam; 
b) quando não existir pluralidade de opções, em razão da 
natureza singular do objeto ou de limitações do mercado local 
da execução do objeto; 
c) nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, 
no centro de abastecimento ou similar, realizada com base no 
preço do dia; e 
d) quando se tratar de serviços emergenciais para evitar 
paralisação de serviço essencial à população. 

 

Da leitura de tais dispositivos, é possível formar a 

interpretação de que a proposta de Decreto prevê como regra geral a 
realização de licitação para aquisição de bens, admitida a 

contratação direta apenas para as compras de pequeno valor e nas 

hipóteses descritas no inciso VI acima transcrito.  

 

Guardando coerência com as razões do veto apresentado ao 

Projeto de Lei, a minuta de Decreto confere à Administração Pública 
celebrante da parceria a tarefa de especificar os casos de dispensa 
de licitação. O órgão celebrante detalhará a questão por meio do 

Edital, do Termo ou da aprovação de regulamento próprio para as suas 

compras e contratações. 

  

Em relação à contratação de equipe de trabalho, a proposta 

regulamentadora é: 

 
Art. 32. Para a contratação de equipe dimensionada no plano 
de trabalho, a organização da sociedade civil poderá adotar 
procedimento de seleção com métodos usualmente 
utilizados pelo setor privado. 
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Parágrafo único. É vedado à administração pública federal ou 
aos seus agentes praticar atos de ingerência na seleção e na 
contratação de pessoal da organização da sociedade civil, tais 
como direcionar o recrutamento de pessoas para trabalhar ou 
prestar serviços na organização parceira. 
 
Art. 33. A remuneração da equipe dimensionada no plano de 
trabalho deverá: 
 
I – corresponder às atividades previstas e aprovadas no plano 
de trabalho; 
II – corresponder à qualificação técnica para a execução da 
função a ser desempenhada; 
III – ser compatível com o valor de mercado da região onde atua 
a organização da sociedade civil ou de sua sede; 
IV – observar, em seu valor bruto e individual, o limite 
estabelecido para a remuneração de servidores do Poder 
Executivo federal; e 
V – ser proporcional ao tempo de trabalho efetivamente 
dedicado ao termo de colaboração ou ao termo de fomento. 
 
§ 1º A equipe da organização da sociedade civil de que trata o 
caput consiste na equipe necessária à execução do objeto da 
parceria, regida pela legislação cível e trabalhista, incluindo 
pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade 
civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, 
desde que haja função prevista no plano de trabalho. 
§ 2º Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga 
proporcionalmente com recursos da parceria, a organização da 
sociedade civil deverá apresentar a memória de cálculo do 
rateio da despesa, nos termos do §1º do art. 29 deste Decreto, 
vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos 
no custeio de uma mesma parcela da despesa.  
§ 3º As verbas rescisórias serão pagas com os recursos da 
parceria e serão proporcionais à atuação do profissional na 
execução das metas e etapas previstas no plano de trabalho, 
observado o prazo de vigência estipulado.  
§ 4º Para pagamento das verbas rescisórias de empregados 
mantidos na organização da sociedade civil após o 
encerramento da vigência da parceria, a entidade deverá 
efetuar a transferência dos valores para a sua conta 
institucional, apresentando planilha de cálculo na prestação de 
contas final que indique a relação dos valores proporcionais ao 
tempo trabalhado e beneficiários futuros, ficando a entidade 
integralmente responsável pelas obrigações trabalhistas e pelo 
pagamento posterior ao empregado. 
§ 5º É vedado à organização da sociedade civil remunerar, com 
recursos da parceria, cônjuge, companheiro ou parente, em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, de agente público que exerça, no órgão ou 
entidade pública federal, cargo de natureza especial, cargo de 
provimento em comissão ou função de direção, chefia ou 
assessoramento, além das hipóteses previstas no §5º do art. 
47, da Lei nº 13.019, de 2014. 
§ 6º A organização da sociedade civil deverá dar ampla 
transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a 
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título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à 
execução do objeto da parceria, juntamente com as 
informações de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
13.019, de 2014, divulgando os nomes dos empregados, função 
exercida e valores. (Grifou-se). 

 

Portanto, para a contratação de equipe de trabalho não se 

impõe a realização de concurso público. Além disso, o Decreto também 

deixou aberta a possibilidade de contratação de empresa para a 

prestação dos serviços, o que pode dar espaço à realização de 

terceirizações que desvirtuem o perfil sistemático do Marco Legal. 

 

 

4.4 A regulamentação conferida pelo Decreto Municipal 
1.100/2014 – Curitiba. 
 

Também em relação ao tema das contratações de bens e 

serviços o Decreto Municipal cingiu-se basicamente à repetição do 

próprio texto já constante no Marco Legal. 

 

O art. 34 do Decreto é um dos poucos dispositivos que, com 

efeito, complementam o texto original da Lei. O referido dispositivo 

prevê: a) possibilidade de processamento eletrônico das compras e 

contratações (§ 1º do art. 34), e b) dois critérios mínimos a constar no 

Regulamento de Compras e Contratações, quais sejam, a cotação prévia 

de preços com pelo menos três fornecedores e, na contratação de 

serviços, a realização de teste seletivo simplificado e a análise de 

currículo, que deverá comprovar a experiência e habilidade técnica do 

profissional (§ 2º do art. 34). 

 

Assim como ocorre na minuta federal, o Decreto Municipal 

também é silente quanto à possibilidade de contratação de empresa e 

de terceirização pela OSC, bem como transfere ao Administrador 
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Público celebrante o detalhamento das hipóteses de dispensa de 

licitação. 

 

 

5. Conclusão 
 

Ainda que seja louvável a iniciativa de unificação e 

sistematização dos procedimentos necessários para se firmar parceria 

entre a Administração Pública e o Terceiro Setor, infelizmente o Marco 

Legal foi omisso em relação a temas que merecem tratamento mais 

detalhado, tais como as hipóteses de atuação em rede e a contratação 

de serviços pela OSC.  

 

O presente estudo levou à identificação de pontos lacunosos 

que podem vir a permitir que a Lei seja aplicada em desconformidade 

com seus próprios propósitos. 

 

Esses aspectos falhos poderiam ser elididos mediante 

regulamentação, porém, conforme já se ressaltou, tanto o Decreto 

Municipal já aprovado em Curitiba como a minuta de Decreto Federal 

divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência deixam de suprir a 

contento os pontos falhos da Lei. Ao revés, o Decreto Federal proposto 

acaba por abrir um campo ainda maior para a ocorrência de distorções 

na aplicação concreta do Marco. 

 

Portanto, o atual panorama legislativo acerca do Terceiro 

Setor exige dos operadores do Direito especial cuidado para que as 

parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e a 

Administração Pública ocorram de modo efetivamente transparente, 

democrático e eficiente, observando-se o conjunto de diretrizes 

consagrado no art. 5º da Lei 13.019/14. 
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 Pelo exposto, frisa-se que é importante que os 
Promotores de Justiça com atribuição na matéria de Fundações e 
Terceiro Setor avaliem cuidadosamente o conteúdo dos Termos e a 
idoneidade das Organizações celebrantes e executantes.  

 
Considerando a possibilidade de aplicação distorcida da Lei, 

torna-se essencial o acompanhamento próximo das atividades 
desenvolvidas pelas OSC, a fim de que se verifique se os resultados 
almejados estão sendo alcançados satisfatoriamente; leia-se, se 

estão adequados ao critério da promoção do interesse público primário. 

 

 

Curitiba, 29 de junho de 2015. 

 

 

Terezinha de Jesus Souza Signorini 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
Maria Clara de Almeida Barreira 

Assessora Jurídica 

 

Maine Laís Tokarski 
Estagiária de Pós-Graduação 
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