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RESUMO 

 

Melhorar a qualidade de vida das pessoas e da sociedade há muito deixou de ser 
considerada tarefa apenas do Estado. Ao contrário, essa tarefa é de 
responsabilidade de todos os que estão envolvidos. A sociedade, ao perceber que o 
Estado, por si só, não consegue suprir todos os seus anseios e necessidades, passa 
a se organizar na forma de entidades sem fins lucrativos, às quais se denomina 
“Terceiro Setor”. O Terceiro Setor não é considerado nem público e nem privado. A 
razão de sua existência consiste em prestar serviços públicos de essencialidade, no 
intuito de procurar melhorar a qualidade de vida de seus usuários e de forma geral a 
da sociedade. O Estado, ao reconhecer a importância dessas entidades para a 
sociedade, passa a contribuir com elas, seja através de acordos de cooperação, seja 
através de termos de colaboração ou de fomento. Nestes últimos, o Estado se 
compromete a repassar recursos públicos para as entidades, as quais se 
comprometem em aplicá-los na consecução de seus objetivos e metas. Além dos 
recursos repassados pelo Estado, pode-se citar que outras fontes de renda mais 
comuns dessas entidades provêm de seus próprios recursos (comercialização de 
bens ou serviços) e de doações (pessoas físicas ou jurídicas). Ressalte-se que, ao 
receber repasses públicos, a entidade assume a responsabilidade de aplicá-los de 
acordo com o estabelecido no plano de trabalho, o qual é considerado o principal 
mecanismo que vincula o recebimento e a execução dos repasses. Percebe-se que, 
por se tratarem de recursos públicos, o tratamento dos mesmos é diferente ao 
tratamento dado aos recursos próprios. Além disso, o Estado, ao transferir recursos 
públicos às entidades do terceiro setor, transfere também a estas a obrigação de 
aplicar os recursos de maneira eficiente, clara e transparente, de forma que os 
gastos atendam às necessidades dos seus usuários e, de forma geral, da 
sociedade. 

 

Palavra Chave: Terceiro Setor. Gestão dos Recursos Públicos. Desenvolvimento 

Social. 

 

  



ABSTRACT 

 
Improving the quality of life of people and society has long ceased to be 

considered the task of the State alone. To the contrary, this task is the 

responsibility of everyone involved. When society realizes that the state 

alone can not meet all its needs and wants, it begins to organize itself in 

the form of non-profit entities, which is called "Third Sector". The THIRD 

SECTOR is not considered neither public nor private. The reason for its 

existence is to provide services of essentiality public in order to seek to 

improve the quality of life of its users and society in general. The State, 

recognizing the importance of these entities to society, will contribute to 

them, through cooperation agreements, through co-operation or to 

promote progress.  In these last ones, the State undertakes to repass 

public resources to the entities, which commit to apply them  

achievement of objectives and goals. In addition to the resources passed 

on by the state, it can be mentioned that other sources of income are 

more common because of their own resources (marketing of goods or 

services), donations (physical or legal persons). It should be noted that 

when perceiving public transfers, the entity assumes responsibility for 

applying them in accordance with the work plan, which is considered the 

main mechanism that links the receipt and execution of the transfers. 

 

Keyword: Third Sector. Management of Public Resources. Social 

development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para sobreviver, toda organização, independentemente do tipo e dos 

objetivos pelos quais foi criada, depende de recursos financeiros.  

Quando se fala em organizações do terceiro setor, não é diferente; ao 

contrário, por serem entidades sem fins lucrativos, os recursos tendem a ser de 

ainda mais escassos, pois muitos são os anseios e as necessidades da população. 

O Estado, na qualidade de arrecadador de tributos, possui, como uma 

de suas finalidades, alocá-los, sob a forma de prestação de serviços públicos, no 

intuito de satisfazer as necessidades e os anseios da sociedade. 

Tem-se que as necessidades originadas pela sociedade, em muitos 

casos, são superiores às forças do Estado em efetivar as políticas públicas, seja 

pelo grande volume, seja, muitas vezes, pela própria ineficiência do Estado em gerir 

os recursos públicos. 

A sociedade, ao perceber a ineficiência do Estado quanto à satisfação 

das suas necessidades, cria mecanismos, não para substituir as funções deste, mas 

ao contrário, para procurar ajudá-lo a suprir a sua ineficiência. Ela se organiza e cria 

organizações, a fim de prestar serviços de natureza pública. 

Essas organizações, apesar de serem constituídas, na sua maioria, 

com recursos privados, não possuem como objetivo a geração de lucro e sim a 

satisfação das necessidades dos seus usuários e da sociedade, sendo todos os 

recursos por ela conduzidos gastos na finalidade da organização. Essas 

organizações, denominadas de Organizações Não Governamentais – ONGs - 

pertencem ao “terceiro setor”. 

As Organizações do Terceiro Setor ou Organizações Não 

Governamentais – ONGs - têm fundamental importância para a sociedade, por meio 

de parcerias e convênios, repassando a essas organizações recursos públicos, a fim 

de contribuir para com a sua manutenção e custeio, no intuito de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que desses serviços dependem, e, de certa forma, 

melhorar a qualidade de vida da sociedade e proporcionar o desenvolvimento das 

entidades. 

O Estado possui grande responsabilidade para com o desenvolvimento 

da sociedade, pois, ao alocar e redistribuir os recursos arrecadados, ele tem como 
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objetivo melhorar a economia, e, como consequência, melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. 

Ao formar parcerias com as organizações do terceiro setor e repassar 

recursos públicos, o Estado transfere para estas a responsabilidade de utilizar esses 

recursos de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas e, 

consequentemente, contribuir com o desenvolvimento local e regional 

Os repasses cedidos pelo Estado às organizações da sociedade civil 

são normatizados de acordo com a legislação vigente, ou seja, pela Lei Federal nº 

13.019/2014, a qual é chamada de “Marco Regulatório do Terceiro Setor”. Dentre as 

principais mudanças trazidas pela Lei Federal, destaca-se a sua abrangência em 

nível nacional, ou seja, ela estabelece diretrizes para a União, Distrito Federal, 

Estados e Municípios. Outra novidade é a obrigatoriedade do chamamento público 

para realizar parcerias com as organizações. O chamamento público visa a 

possibilitar maior transparência na aplicação dos recursos públicos e amplia as 

possibilidades de acesso das Organizações a esses recursos.  

A Lei cria novos instrumentos jurídicos como o Termo de Fomento para 

a consecução de planos trabalhos propostos pelas organizações da sociedade civil, 

com o objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas de interesse público, 

desenvolvidas ou criadas pelas organizações e cria também o Termo de 

Colaboração, para a consecução de planos de trabalhos propostos pela 

administração pública, com o objetivo de implementar suas políticas públicas.  

Outro requisito da lei apresenta é a obrigatoriedade da comprovação 

de tempo de existência, tempo este que deverão provar ter as Organizações para 

celebrar parcerias com o Estado; devem as Organizações comprovar tempo mínimo 

de três anos para atuar junto com a União, dois anos com o Distrito Federal e 

Estados e um ano com Municípios. Além disso, reforça-se a necessidade de prestar 

contas e dar maior transparência aos gastos públicos. As normas existentes até a 

entrada em vigor da Lei Federal (Marco Regulatório) eram imprecisas e não 

deixavam claro quais as regras aplicáveis às Organizações da Sociedade Civil, 

descritas neste trabalho como “Organizações do Terceiro Setor”, o que gerava um 

cenário de insegurança jurídica e institucional, tanto para gestores públicos quanto 

para as organizações. 

Na qualidade de funcionário público, o pesquisador atua como sujeito 

histórico, inserido neste tempo e espaço, pelos quais sua vivência e experiência 
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profissional como contador da prefeitura de Guará, SP, município com 

aproximadamente 22.000 mil habitantes, situado a aproximadamente 60 km da 

cidade de Franca – SP e 450 km da capital (São Paulo, SP), aproxima-se das 

inquietudes a que se propõe abordar a dissertação, pois suas ações e tomadas de 

decisões fazem-se presentes no cotidiano do pesquisador, uma vez que, dentre as 

várias funções que o cargo lhe impõe, uma delas é a de receber e conferir a 

prestação de contas das organizações da sociedade civil (terceiro setor). 

O interesse pelas pessoas e por questões de ordem social deu-se no 

início de 2010, quando o pesquisador, após ter concluído o curso de bacharel em 

Administração, especializou-se em Gestão de Pessoas, e no ano de 2012, quando 

aventurou-se a conhecer o sul do estado do Piauí, na qualidade de missionário da 

diocese de Franca SP, em parceria com a Diocese de São bom Jesus, PI. 

Como missionário, o pesquisador conheceu uma realidade bem 

diferente da sua. Alocando-se em casa de famílias acolhedoras por quase um mês 

em região de difícil acesso no sertão de Riacho Frio, Sul do estado do Piauí, o 

pesquisador conheceu uma realidade até então conhecida apenas por histórias 

contadas por seus avós. 

Na região não havia água encanada. A água era de poço (cisternas) 

tanto para beber quanto para tomar banho. Em algumas regiões não havia 

eletricidade e as pessoas utilizavam lampião. 

Para se chegar à cidade mais próxima, onde outra parte do grupo 

estava também em missão, a média de viagem era de duas horas, para percorrer 

uma média de 30km, pois as estradas eram de pura terra e areia. 

Os aposentados que viviam nesta região dependiam de um prestador 

de serviços que passava uma vez ao mês para pegar a lista de compras e o cartão 

de benefício, pelo qual recebia para o aposentado, realizava a compra de 

mantimentos e, como forma de pagamento, cobrava uma taxa pela prestação 

desses serviços. 

Em 2012, ano eleitoral, ouviam-se as campanhas políticas da região, 

dentre cujas várias promessas, uma, em especial chamou a atenção do 

pesquisador: a de se construírem mais poços artesianos em vários pontos da região. 

Infelizmente, devido à escassez de água, a promessa desses postos artesianos era 

o maior meio de os “políticos” arrecadarem votos naquela região. 
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Os moradores, das comunidades, em sua maioria proprietários de 

pequenos pedaços de terra, sem condições de vender sua produção, se restringem 

a produzir o básico para sobrevivência de sua família e para troca com outras 

mercadorias de necessidade básica. 

Os pais mantém suas raízes, mas as famílias com maior poder 

aquisitivo enviam seus filhos para estudar em Teresina (capital do Estado) ou em 

Brasília – DF, para que possam ter uma vida melhor. 

Com vários questionamentos e incomodado com a prática vivenciada 

no sertão de Piauí, em 2013, o pesquisador retorna para a região de Parnaguá no 

mesmo estado, para mais um mês de experiência com a população de 

Coqueirinhos. Nessa região, o pesquisador percebeu que havia água encanada, 

havia energia elétrica, mas a miséria e escassez de alimentos perduravam. 

Nessa região, as pessoas, apesar de não serem tão restringidas m 

seus direitos como os de Riacho Frio, sofrem de uma pobreza bem mais extrema. 

Há casos de algumas famílias que vendiam seus animais por falta de condições de 

sustentá-los. E diziam: “Se não estou conseguindo sustentar nem minha família, 

como irei conseguir sustentar os animais?”; não sobrava comida para os porcos, não 

havia espaço para comida para as vacas, não sobrava dinheiro para comprar 

comida para os cabritos. 

Ao retornar do sertão, o pesquisador estava certo de que uma coisa 

havia mudado em sua vida: o pensamento com relação aos seres humanos e às 

famílias. 

O trabalho de contador (na esfera pública municipal) que até então era 

exercido apenas com base em números, passou a ter uma abrangência diferente. 

De fato, é necessário verificar a exatidão dos gastos realizados com o dinheiro 

público, mas ainda mais importante é verificar com qual eficiência esse dinheiro foi 

gasto. O gasto realizado com o dinheiro público atingiu o seu objetivo social 

proposto? 

Não se trata apenas de aplicar 25% em educação ou 15% em saúde, 

como manda a Constituição. É preciso analisar a eficiência desses gastos e se os 

mesmos atendem às necessidades de um maior número de pessoas. 

Os recursos públicos devem ser gastos com a intenção de sanar as 

necessidades da população. É necessário que as pessoas não sejam privadas dos 

seus direitos sociais. Os governantes na qualidade de agentes arrecadadores de 
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tributos precisam fazer com que esses valores arrecadados voltem para a população 

e procurem satisfazer às necessidades e aos anseios da sociedade. 

Quanto às prestações de contas das organizações da sociedade civil 

(terceiro setor), o pesquisador começou a observar elas, na maioria dos casos, 

apenas demonstravam seus gastos e não a transparência do bem estar 

proporcionado à população atendida por essas organizações. 

Ao iniciar o curso de mestrado em Desenvolvimento Regional e 

Políticas Públicas, o pesquisador começou a questionar se os repasses públicos 

realizados às organizações do terceiro setor são meramente meios políticos ou se é 

melhor que esses serviços sejam prestados por organizações da sociedade civil. 

A justificativa de estudar a gestão dos recursos públicos repassados ao 

Terceiro Setor ocorre pelos seguintes questionamentos: Os recursos públicos 

repassados pelo Estado às Organizações do Terceiro Setor são bem gerenciados? 

Ou os repasses públicos repassados pelo Estado às Organizações do Terceiro Setor 

não são bem gerenciados? 

O objetivo deste estudo, apresentado ao Programa de Pós Graduação 

em Desenvolvimento Regional, Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, é analisar a 

gestão dos recursos repassados pelo setor público às Organizações do Terceiro 

Setor e verificar se os mesmos são bem gerenciados. Para direcionar a pesquisa a 

atingir o objetivo geral, foram pontuados os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar a forma de parceria existente entre Estado e Organização 

do Terceiro Setor; 

2 Analisar o grau de dependência financeira da organização quanto 

aos recursos recebidos do Estado; 

3 Verificar se Organização do Terceiro Setor disponibiliza e permite 

meios para que a sociedade participe na elaboração do planejamento e na execução 

do orçamento; 

4 Verificar a quantidade de trabalhos gerados de forma direta pela 

Organização do Terceiro Setor; 

5 Verificar os principais serviços fornecidos pelas Organizações do 

Terceiro setor aos seus usuários. 

Os agentes desta pesquisa são: Duas Organizações do Terceiro Setor 

(Dispensário de Assistência Vicentina - Lar do Idoso - e Casa da Criança, 

localizadas no município de Guará, SP, cidade com população de aproximadamente 
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22 mil habitantes, localizada cerca de 450 km da Capital São Paulo e 65 km da 

cidade de Franca. 

A justificativa de escolha das duas Organizações do Terceiro Setor 

ocorre por serem as únicas no município que recebem recursos públicos do Estado 

e prestam serviços à sociedade, sendo uma na área de Assistência Social e outra na 

área de Educação. 

A eleição de Organizações do Terceiro Setor em um pequeno 

município (pouco mais de 20 mil habitantes) deu-se após consulta a várias 

pesquisas, uma delas mais recente, na qual Sampaio (2017,n/p) cita que: “o Brasil 

possui 5.570 municípios, dos quais 68% possuem até 20 mil habitantes”, o que 

representa uma média de 3.787 mil municípios. 

Nos procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se em 

abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental descritiva e 

pesquisa de campo com aplicação de questionário contendo perguntas abertas e 

fechadas. 

A pesquisa de campo foi realizada em ambas as Organizações do 

Terceiro Setor, obtendo o pesquisador acesso s dependências das mesmas, porém 

sem acesso a fotos. Ao Dispensário de Assistência Vicentina o questionário foi 

enviado por e-email e, após ser respondido, enviado de volta ao pesquisador, com 

as devidas respostas. Já a Casa da Criança solicitou a presença do pesquisador 

para responder ao questionário, devido a algumas dúvidas que havia suscitado. No 

Dispensário, o questionário foi respondido pelo Presidente e pelo funcionário 

responsável pelas finanças. Já na Casa da Criança, o questionário foi respondido 

pela Administradora e pela funcionária responsável pelos serviços administrativos. 

O presente trabalho encontra-se estruturada em seis partes. 

A primeira parte é composta pela introdução, onde consta uma 

apresentação geral da composição da pesquisa. 

A segunda parte, como fundamentação teórica, aborda os conceitos e, 

de forma geral, uma visão sobre o que vem a ser o Terceiro Setor. 

Na terceira parte, o capítulo é destinado ao estudo sobre a gestão dos 

recursos públicos ao terceiro setor e menciona os procedimentos em Administração 

(planejamento e controle). 

Já na quarta parte, o referencial teórico sobre o tema desenvolvimento, 

apresenta as teorias do desenvolvimento como sinônimo de crescimento; 
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desenvolvimento como mito; desenvolvimento como liberdade e desenvolvimento 

local. 

Na quinta parte, é abordada a análise e interpretação dos dados 

coletados através do estudo de caso e do questionário aplicado nas Organizações 

base de estudo. 

Por fim, na sexta parte, são apresentadas as considerações finais 

sobre a pesquisa, onde é analisado se os objetivos propostos contribuem para com 

os resultados apurados e a sua possível contribuição para a área estudada. 

Neste trabalho será realizada uma pesquisa de campo que acompanha 

um questionário estruturado com respostas abertas e fechadas, a fim de verificar se 

os serviços desenvolvidos e fornecidos pela organização do terceiro setor geram ou 

não desenvolvimento regional. 
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2. TERCEIRO SETOR 

 

A riqueza gerada pelas nações quando má distribuída acarreta uma 

sociedade desigual, onde poucos se tornam ricos e muitos se tornam pobres. 

Salamon (1998) é responsável pela maior pesquisa na área iniciada em 
1990, originalmente contemplando 13 países, e que conta agora com 46. O 
Brasil faz parte da pesquisa desde o seu início e tem como pesquisadora 
delegada deste projeto, a Profa. Dra. Leilah Landim, do Instituto de Estudos 
da Religião (ISER) (GUERRA, 2013, p. 82). 
 

Salamon (1998, p. 90 apud Guerra, 2013, p. 82) entende a 

necessidade de buscar a compreensão sobre o universo das organizações que 

compõem o chamado setor não lucrativo, em algumas denominações como: terceiro 

setor, setor da sociedade civil, setor voluntário, setor socioeconômico, ONG, 

caridade, dentre outras. 

Neste trabalho, a diretriz se dá rumo à compreensão da denominação 

“terceiro setor”, envolvendo o entendimento das demais denominações de forma 

geral. 

Autores como Guerra e Albuquerque concordam que, após a segunda 

guerra mundial, devido às profundas mudanças ocorridas nos centros do poder, 

pode-se observar que houve um aumento na produtividade agrícola e industrial. 

Essa nova situação ocasionou transferências de grande massa de pessoas que 

viviam no campo e que passaram a viver nas cidades, e o resultado disto foi um 

crescimento urbano seguido de um desenvolvimento desordenado. 

Tais problemas, para serem solucionados, muitas vezes, dependiam da 
capacidade de articulação dos agentes sociais e, com isso, incrementou-se 
uma crescente intervenção da sociedade civil que tentava ocupar espaços, 
propor mudanças e resolver os problemas que afetam a comunidade, 
todavia de forma organizada (GUERRA, 2013, p. 75). 
 

A riqueza gerada pelo aumento da produtividade industrial não foi tão 

bem distribuída, o que colaborou para com o enriquecimento de uns e 

empobrecimento de outros. Nesse período, observa-se que houve, segundo o autor 

Albuquerque, aumento da pobreza e da violência, aumento de doenças, aumento da 

poluição ambiental e aumento de vários problemas locais, regionais, nacionais e 

mundiais. 

Observado o acúmulo e os crescentes problemas sociais e tendo vista 

que estes eram de proporção tamanha e que até o Estado por si só não iria 

conseguir sanar, começa haver a sensibilização de agentes da sociedade civil. 
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Esses agentes tinham por pretensão realizar serviços de utilidade 

pública na procura de amenizar os problemas sociais e buscavam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. 

O surgimento do terceiro setor, tanto no Brasil quanto no mundo, se deu em 
paralelo aos demais setores: primeiro setor (governo) e segundo setor 
(mercado). Os autores comentam que “o processo de formação quanto o de 
consolidação das ONGs no Brasil datam das décadas de 1960 e 1970, mas 
tiveram notável crescimento e conhecimento somente a partir das décadas 
de 1980 e 1990 devido às restrições político partidárias, impostas pelos 
governos militares da época (ALMEIDA; ESPEJO, 2006, p. 12). 
 

Cabe esclarecer que a expressão “Terceiro” não remete a uma 

hierarquia de setores, mas, segundo Fernandes (1994, p. 19 Apud Guerra, 2013, p. 

84), o vocábulo “é colocado simplesmente pelo fato de que há outros dois, quando 

aponta que [...] surge no mundo um terceiro personagem. Além do Estado e do 

mercado, há um terceiro setor”. 

Segundo Guerra (2013, p. 85) “Não há, portanto, hierarquia, nem 

tampouco uma relação com o momento de sua origem. Definitivamente, faz-se 

opção por uma expressão de neutralidade”. 

Num primeiro momento, têm-se o Estado (origem sem fins lucrativos) 

como principal responsável por elaborar, implantar e executar políticas públicas, as 

quais devem estar voltadas para satisfazer as necessidades da sociedade. Num 

segundo momento têm-se o Mercado (que possui, por natureza, finalidade lucrativa), 

principal responsável por aquecer e movimentar a economia e, num terceiro 

momento, têm-se o Terceiro Setor (sem fins lucrativos), o qual possui por natureza 

prestar serviços públicos de essencialidade, sem intenção de substituir o Estado, 

mas, ao contrário, de ser parceiro do mesmo. 

Diante de um cenário de aparecimento e fortalecimento do “terceiro 

setor”, segundo Babilônia (2012, p. 6), pode-se constatar que “duas são as principais 

vertentes interpretativas do “terceiro setor”: uma apologética, que reconhece as 

virtudes inatas da sociedade civil organizada, e outra cética, matizadora das 

organizações e percebedora de suas relações íntimas com o projeto neoliberal”. 

A segunda vertente menciona que: 

Como solução parcial da crise capitalista, o neoliberalismo visa à 
reconstituição do mercado, reduzindo ou até eliminando a intervenção social 
do Estado em diversas áreas e atividades. Neste sentido, o projeto 
neoliberal busca acabar com as políticas públicas de caráter universalista, 
principalmente as políticas assistencialistas e sociais, retirando o “direito” da 
população ao acesso a essas políticas, deixando estes serviços à mercê do 
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mercado, ou do chamado “terceiro setor” (MONTANO, 2002 apud 
BABILÔNIA, 2012, p. 6) 
 

Neste trabalho, adere-se à primeira vertente, onde pode-se mencionar que: 

Representante da primeira vertente, a “vida pública” não é feita apenas de 
atos do governo, mas também de atividade cidadã. Como se não apenas o 
governo, mas todos nós, organizações e iniciativas privadas tivéssemos 
uma função pública. Neste sentido, o “terceiro setor” se destacaria por 
representar expressões de solidariedade através de atividades autônomas e 
voluntárias, beneficiando diversos setores da população. Assim, seria uma 
alternativa inovadora e eficiente de resolução da “questão social”. Nesta 
perspectiva, o “terceiro setor” é apresentado como uma alternativa 
inovadora, num processo de consolidação da democracia e do 
desenvolvimento social (FERNANDES, 1994 apud BABILÔNIA, 2012, p. 6). 
 

O terceiro setor não possui a finalidade de substituir o Estado, mas, ao 

contrário, deseja ser parceiro do mesmo, pois ele sabe que, por si só, também não 

conseguirá resolver todos os problemas sociais ocasionados pela má distribuição da 

renda que existe em nosso país e de modo geral no mundo, e, portanto, o melhor a 

ser feito é que Organizações Sem Fins Lucrativos e Estado, além de empresas que 

visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas, trabalhem juntos na busca da 

consecução de objetivos comuns. 

Pensar em terceiro setor implica considerar a existência de outros dois 
setores: Estado e Privado. Implica, também, em circunscrever em um 
mesmo espaço organizações com diferentes processos históricos e, 
consequentemente, diferentes características estruturais e operativas. 
Desta forma, o sentido subjacente à expressão terceiro setor, mais 
frequentemente apropriado a ele, denota a tentativa de uma estrutura 
teórica suficientemente abrangente, e agregadora, que serve para 
diferenciar organizações a ele pertencentes, de organizações contidas em 
outro conjunto estrutural. Em suma, organizações do terceiro setor não 
pertencem ao Estado nem ao Mercado. (AMARAL, 2013, pag. 32). 
 

O terceiro setor, para Almeida, Espejo (2012, p. 9), “é composto pelas 

entidades privadas que atuam em atividades complementares às atividades 

públicas, visando o bem comum da população, assim como amenizar os problemas 

sociais existentes”. 

Na preocupação com as questões sociais, com a necessidade da 

população e com a sociedade de forma geral, surge o “Terceiro Setor”, o qual 

Escóssia (2009) define como sendo “organizações sem fins lucrativos, atuando nas 

lacunas deixadas pelos setores: públicos e privados, buscando o bem estar social da 

população”. 

Para Kother (2008, p. 31) “O Terceiro Setor, por sua vez, não visa a 

lucro porque, se assim o fizesse, esgotaria a fonte de seus recursos”. 
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Nas organizações do Terceiro Setor, caso haja excedente, ou seja, 

sobra de receitas, essas são destinadas à continuidade e manutenção dos seus 

objetivos no futuro; nesse setor não há distribuição do excedente: todo o recurso 

arrecadado é utilizado na execução dos objetivos fins. 

 Segundo Hudson apud Oliveira; Romão (2008),  

Terceiro Setor consiste em organizações cujos objetivos principais são 
sociais, em vez de econômicos. A essência do setor engloba instituições de 
caridade, organizações religiosas, entidades voltadas para as artes, 
organizações comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras 

organizações voluntárias (Hudson apud Oliveira; Romão, 2008, pag. 27) 
 

Os principais objetivos do terceiro setor são sociais e não econômicos; 

são organizações sem fins lucrativos que visam a melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. 

 

2.1 CONCEITO DE TERCEIRO SETOR 

 

  A literatura especializada na área define que: 

Os autores que se dedicam a estudar a atuação das organizações sociais 
são unânimes em afirmar a dificuldade de estabelecer uma nomenclatura 
que satisfaça a todos os estudiosos e que considere as características 
diferenciadoras das organizações que compreendem o “Terceiro Setor” 
(BOCHIO, 2006, p. 13). 
 

Várias são as expressões que podem ser utilizadas para conceituar 

“Terceiro Setor”; dentre estas, no Brasil e na América, utiliza-se muito a expressão 

“sociedade civil” e “Utilidade Pública”. 

A expressão “terceiro setor” é uma tradução do termo em inglês third sector, 
que, nos Estados Unidos, é usado junto com outras expressões como, 
“organizações sem fins lucrativos” (nonprofit organizations) ou “setor 
voluntário” (voluntary sector). Na Inglaterra, legalmente se utiliza a 
expressão “caridades” (charties), o que reflete a origem histórica medieval 
do termo e ressalta o aspecto de obrigação religiosa das primeiras ações 
comunitárias. O termo “filantrópica” (philantropy) também aparece com certa 
frequência, sendo um conceito mais moderno e humanista da antiga 
caridade religiosa. Na Europa continental predomina a expressão 
“organizações não governamentais” (NGOs, ONGs em português). Sua 
origem remonta ao sistema de representações da Organização das Nações 
Unidas, que dominava assim as organizações internacionais que, embora 
não representassem seus países, tinham atuação significativa para justificar 
sua presença oficial na ONU. No Brasil e na América Latina, também se 
utiliza a expressão “sociedade civil”. Esse conceito tem origem no século 
XVIII. Na época, designava um plano intermediário entre o Estado e a 
natureza pré-social, e inicialmente incluía as organizações particulares que 
interagiriam na sociedade (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18). 
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Segundo Albuquerque (2006, p. 31), “Organizações Não-

Governamentais são instituições privadas sem fins lucrativos que, ao obter algum 

resultado econômico de suas atividades, devem reinvesti-lo na atividade alvo da 

organização”. 

Assim,  

A expressão TS é emprestada da economia e responde, adequadamente, à 
necessidade de compreender a importância: (a) de um conjunto amplo de 
iniciativas como assistência social, saúde, meio ambiente, habitação, 
geração de emprego e renda, preservação de direitos da infância, do idoso, 
contra a violência das mulheres, entre outras; (b) de diferentes 
características como associações de bairro, de serviço, centros 
comunitários, movimentos sociais, fundações e associações; (c) de 
diferentes origens tais como religiosas, da sociedade civil e empresarial. 
Estas três categorias (a, b e c) representam, juntas, atividades, postos de 
trabalho remunerado, trabalho voluntário e recursos financeiros envolvidos. 
(AMARAL, 2013, p. 70). 
 

Segundo Fischer (2002, p. 45 apud Guerra, 2013, p. 87) “Terceiro 

Setor é a denominação adotada para o espaço composto por organizações privadas, 

sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida a finalidades coletivas ou públicas”. 

Na visão do pesquisador, conceitua-se Terceiro Setor como sendo 

organizações privadas sem fins lucrativos, que prestam serviços públicos de 

essencialidade e que a visam melhorar a qualidade de vida da sociedade e das 

pessoas que se utilizam dos seus serviços.  

Para Teodósio (2001, p. 17 apud Hipólito, 2004, p. 85) a expressão 

Terceiro Setor compreende, portanto, “uma gama variada de organizações que vão 

desde entidades sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, fundações, projetos 

sociais ligados a empresas, dentre outras, e tendo como destaque as chamadas 

Organizações Não Governamentais”. 

Ressalta-se que na década de 1980 havia uma luta constante pela 

“democracia do país”. Até meados de 1988, os movimentos populares eram movidos 

pelo objetivo comum, ou seja, a conquista da “Democracia”. 

“A sociedade civil tutelava, mesmo que informalmente, direitos civis, ao 

mesmo tempo, que mitigava pela redemocratização do país” (THIESENA, 2009, p. 

107). 

Segundo Guerra (2013, p. 78) “Com o avanço da democracia, 

ampliação da cidadania e a emergência da atuação pública não estatal, amplo 

conjunto de organização passou a integrar o esforço coletivo [...] em torno de valores 

tais como o bem comum e justiça social”. 
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Thiesena (2009), por seu lado, afirma que: 

A partir de 1985, entretanto, a forma de participação e representação 
política é alterada e, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
ocorreu, ao menos formalmente, a conquista dos objetivos almejados pelos 
movimentos sociais como um todo. Em seguida iniciou-se um processo de 
individualização dos anseios de cada grupo social, desencadeando a 
multiplicação de organizações na sociedade civil, que atualmente abrangem 
os mais variados nichos que atuam de diversas maneiras, buscando o 
respeito e reconhecimento de interesses que ainda não possuem a tutela 
jurídica ou, muitas vezes, embora positivados, não são prestados de 
maneira adequada pelo Estado (THIESENA, 2009, p. 108). 
 

Percebe-se que até a “democratização”, os vários grupos existentes na 

sociedade lutavam em prol de um objetivo comum. Após a “democratização”, esses 

grupos se individualizam passam a lutar pelos seus próprios interesses. 

[...] Antes de ocorrer a democratização no Brasil, na década de 80, os 
movimentos sociais lutavam, quase que unanimemente, pela democracia. O 
objetivo de praticamente todas as organizações sociais era o 
restabelecimento do sistema democrático. Sendo assim, com inúmeros 
movimentos sociais lutando por um único fim, no caso a democracia, a 
pressão realmente resulta num resultado positivo. Apesar de intensas lutas 
travadas com o sistema autoritário, a democracia finalmente é 
restabelecida, e amadurece de forma bastante rápida. Atingindo o fim 
democrático, os movimentos sociais que antes lutavam conjuntamente, 
agora separam-se para defender interesses diversos. Enquanto a 
democracia era o objetivo maior, a união preponderava. No entanto, no 
momento em que a finalidade primeira é atingida, a integração dos 
movimentos desaparece, visto que cada ator social começa a reivindicar 
interesses de determinadas camadas sociais ou classes. Tais interesses 
tornam-se comuns a uma parcela determinada da população e não mais a 
toda a coletividade. Dessa forma, inúmeros movimentos sociais originam-se 
de forma independente para buscar o reconhecimento dos anseios da 
respectiva população que reivindica. Os fins buscados variam de movimento 
para movimento. Consequentemente, surgem vários movimentos sociais 
que passam a agir desatrelados uns dos outros. Cada luta por um 
determinado direito ou interesse social (SARTORI, 2006, p. 123-124 apud 
THIESENA, 2009, p. 108). 
 

Segundo Guerra (2013, p. 78) “[...] o enfrentamento dos rebatimentos 

da questão social, nas suas diferentes expressões se dá, em boa parte, através das 

organizações do Terceiro Setor, representado pelas ONGs”. 

Dessa forma, segundo Salaman apud Amaral (2013),  

O emprego da designação TS passa a ser freqüente na virada dos anos de 
1980 para 1990. Nesse período, surge o projeto de pesquisa internacional 
intitulado The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, sob a 
coordenação de Lester Salamon, diretor do Johns Hopkins Institute for 
Policy Studies, sediado em Baltimore, Estados Unidos da América. A 
pesquisa investiga 36 países, incluindo o Brasil, e envolve 150 
pesquisadores em todo o planeta. SALAMON (2004 apud AMARAL, 2013, 
p. 63). 
 

Cabe ressaltar que foi a partir da década de 1990 que surgiram as 

principais organizações não governamentais no país, como o Instituto Ethos (1998) 
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e a Rede de Ong’s da Mata Atlântica (1992), que reúne cerca de 312 instituições em 

16 estados (FARIA, 2017). 

No início da mesma década de 1990, num contexto que combina o 
processo de redemocratização e, ao mesmo tempo, a insuficiência do 
Estado com a relação à inclusão social, criam-se condições ideais para a 
expansão de atividades das ONGs. A difusão de tais entidades é 
potencializada, sobremaneira, pela ação de movimentos sociais e 
organizações de causas ambientais. Eventos comprometidos com a 
discussão do tema colaboram, em grande medida, para o alargamento do 
campo de ação das ONGs. Destaca-se o Fórum Internacional de ONGs e 
Movimentos Sociais, ocorrido no ano de 1992, em paralelo a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO 92), 
na cidade do Rio de Janeiro (AMARAL, 2013, p. 63). 
 

No Brasil, as Organizações Não Governamentais ganham força a partir 

do processo de redemocratização política, que se deu após o período da Ditadura 

Militar (1964 – 1985). 

Na década de 1980, houve avanço considerável no papel das Entidades 
Sociais em relação à sociedade brasileira, decorrente dos movimentos 
sociais para questões específicas, tais como discriminação racial, pobreza, 
preconceitos sociais, populações indígenas, entre outras. (GUERRA, 2013, 
p. 75). 
 

Segundo Amaral (2013, p. 63), “Ocorre, no período, a multiplicação das 

temáticas e áreas de atuação e, em particular, a ação de natureza privada; fatos que 

favorecem a pluralidade do espaço de atuação, cuja predominância histórica esteve 

vinculada a igreja”. 

Outro fator, que fez com que o Terceiro Setor no Brasil ganhasse 

forças, aconteceu após a crise brasileira do final da década de 1970 e 19880, pela 

qual se pode mencionar: 

A crise brasileira do final da década de 70 e 80 foi também uma crise do 
Estado. Nesta perspectiva, o Estado desviou-se de suas funções básicas 
para ampliar a presença no setor produtivo, o que levou ao agravamento da 
crise fiscal. Além disso, o Estado é caracterizado como lento e ineficiente 
para a magnitude e a complexidade dos desafios que o país passou a 
enfrentar diante da globalização econômica (PDRAE, 1995 apud 
BABILÔNIA, 2012, p. 10). 
 

Diante da crise, o Estado para se erguer, teve de passar por um 

processo de reforma, o qual se denominou “Plano Diretor da Reforma do Estado”. 

Para implantar este plano, algumas diretrizes foram seguidas, dentre elas destaca-

se a “Publicização”. 

Na década de 90 teve início a abertura da economia brasileira que, mais 
tarde, culminou na Reforma Administrativa do Estado, mediante a instituição 
da administração gerencial. Esta reforma ocorreu, precipuamente, durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso, sob o argumento da ineficiência e 
incapacidade do Estado em prestar os serviços que o cidadão necessita de 
forma satisfatória, bem como na escassez de recursos públicos. A partir de 
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então ocorreu uma alteração na relação entre Estado e organizações da 
sociedade civil, tendo em vista que o tema “terceiro setor” tornou-se 
politicamente relevante. Em linhas gerais, é possível afirmar que o discurso 
pró- reforma do Estado fundamentou-se na tese de que este não consegue, 
sozinho, solucionar e atender satisfatoriamente às demandas sociais, sendo 
indispensável a participação da sociedade civil, na convicção de que esta 
possui mais capacidade gestora e de resolução dos problemas advindos da 
sociedade (THIESENA, 2009, p. 111). 

 
Babillônia (2012, p. 11) menciona que Publicização “é o movimento em 

direção ao setor público não-estatal, no sentido de responsabilizar pela execução de 

serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 

subsidiados pelo Estado”. 

A estratégia da reforma do Estado se apoia na publicização dos serviços 
não-exclusivos do Estado, ou seja, na sua absorção por um setor público 
não-estatal, onde, uma vez fomentada pelo Estado, assumirão a forma de 
organizações sociais. Essa forma de parceria entre sociedade e Estado, 
além de viabilizar a ação pública com mais agilidade e maior alcance, torna 
mais fácil e direto o controle social, mediante a participação, nos conselhos 
de administração, dos diversos segmentos beneficiários envolvidos. As 
organizações nesse setor gozam de uma autonomia administrativa muito 
maior do que aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em 
compensação, seus dirigentes são chamados a assumir uma 
responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na gestão da 
instituição (PDRAE, 1997 apud BABILÔNIA, 2012, p. 12). 
 

Para Guerra (2013, p. 77), “De fato, as mudanças têm sido inevitáveis 

e os próprios governantes já concluíram que também o Estado deve ser enxugado, 

para fazer frente às novas exigências básicas de seus habitantes”. 

Por meio de um programa de publicização, transfere-se para o setor público 
não-estatal, o denominado terceiro setor, a produção dos serviços 
competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de 
parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle. Desse 
modo, o Estado abandona o papel de executor ou prestador direto de 
serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador e provedor ou 
promotor destes, principalmente dos serviços sociais, como educação e 
saúde, que são essenciais para o desenvolvimento, na medida em que 
envolvem investimento em capital humano. Como promotor desses serviços 
o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle 
social direto e a participação da sociedade (SANTOS, 2000, p. 109 apud 
THIESENA, 2009, p. 112). 
 

A sociedade passou a exigir mais de seus representantes, as pessoas 

passaram a ser mais exigentes e o mundo em si mudou. E num mundo de 

mudanças, o Estado teve de se adequar e aceitar o papel de regulador e não mais 

apenas de produtor. 

Há pouco tempo competia exclusivamente ao Estado, de forma 
centralizada, planejar o desenvolvimento do país, bem como de que forma 
programaria a execução de suas decisões. Diante de sua reestruturação, no 
entanto, imposta pelas transformações sociais e pelos ideais do capital, o 
monopólio acerca da defesa e prestação de direitos fundamentais sociais de 
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interesse público está em discussão. Deste modo, verifica-se que o Estado 
é um, dentre muitos setores, que destina recursos e força de trabalho na 
consecução de políticas sociais. Além disso, existe uma esfera pública não 
atendida de forma plena por suas atividades, neste espaço, o terceiro setor 
atua, muitas vezes de forma subsidiária e complementar, naquilo que se 
refere à prestação de serviços sociais básicos (THIESENA, 2009, p. 111). 
 

Segundo Guerra (2013, p. 77), “[...] o Estado não pode tentar oferecer 

tudo à população, quando, muitas vezes, não oferece ao menos o que é a sua 

obrigação, como por exemplo, segurança, saúde pública e educação escolar. Enfim, 

o Estado não mais será o produtor, e sim regulador”. 

Tendo em vista o exposto acima, a seguir serão estudadas as 

Organizações Sociais, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e 

as Organizações da Sociedade Civil (OSC), esta última tendo como parâmetro a Lei 

13.019/2014 (Marco Regulatório do Terceiro Setor). 

Justifica-se o estudo no intuito de conhecer mais as organizações do 

Terceiro Setor que fomentam parcerias com o Estado. 

2.2 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE “ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

(OS) E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE 

PÚBLICO (OSCIP)”. 

 

2.2.1 – Organizações Sociais (OS) 

 

Por “Organização Social - OS”, entende-se que é a qualificação jurídica 

dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa 

de particulares, e que recebe a delegação do Poder Público, mediante Contrato de 

Gestão, para desempenhar serviço público de natureza social. Menciona o art. 1º da 

Lei Federal nº 9.637/1998 que: 

Art. 1º - O Poder Executivo poderá qualificar como organização sociais 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades 
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 
saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei (BRASIL, 1998). 

Ressalta-se que as Organizações Sociais não são uma categoria de 

“pessoa jurídica”. Trata-se, apenas, de uma qualificação atribuída pelo Poder 

Público a determinadas entidades privadas. 



29 
 

De acordo com a Lei Federal nº 9.637/1998, o Poder Executivo poderá 

qualificar como Organizações Sociais as pessoas que observem três fundamentos 

principais: 

1 – Devem ter personalidade jurídica de direito privado; 
2 – Não podem ter fins lucrativos; 
3 – Devem desenvolver atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde. 
 

A qualificação como Organização Social é ato discricionário do Poder 

Público; depende da aprovação do Ministério competente para supervisionar ou 

regular a área de atividade correspondente ao objeto social da entidade. 

Cita o art. 11 que “As entidades qualificadas como Organização Social 

são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os 

efeitos legais” (BRASIL, 1998). 

A habilitação da entidade privada como Organização Social é feita 

mediante a assinatura de Contrato de gestão com o Poder Público. É no Contrato de 

Gestão que estarão discriminadas as atribuições, responsabilidades e obrigações do 

Poder Público e da Organização Social. Tal instrumento é elaborado em comum 

acordo entre o órgão representante do Poder Público e a Entidade Qualificada. 

Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, 

também os seguintes preceitos: 

1 - Especificação do programa de trabalho proposto pela Organização 

Social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de 

execução; 

2 – Previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

3 – Estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração 

e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e 

empregados das Organizações Sociais, no exercício de suas funções. 

A execução do contrato de gestão celebrado por organização social 

será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação 

correspondente à atividade fomentada, a qual deverá designar uma comissão para 

analisar os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão – controle de 

resultado. 
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Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, 

ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 

recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária (art. 9º). 

O órgão de deliberação superior das organizações sociais, seu 

Conselho de Administração, deve ter representantes do Poder Público e de 

membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral 

(art. 3º). 

Conforme previsto na Lei 9.637/1998, o fomento às organizações 

sociais pode ocorrer das seguintes formas: 

1 - Destinação de recursos orçamentários. 
2 - Destinação de bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de 
gestão, dispensada a licitação, mediante permissão de uso, consoante 
cláusula expressa do contrato de gestão. 
3 - Cessão especial servidor, devendo o órgão de origem arcar com a sua 
remuneração (BRASIL, 1998). 
 

Um ponto importante é que os contratos a serem celebrados pela 

Organização Social com terceiros, para aplicação dos recursos públicos recebidos 

em razão do contrato de gestão, devem ser 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 (não precisam realizar 

licitação, portanto). É o que prescreve o art. 17 da Lei 9.637/1998: 

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa 
dias contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio 
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 
serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes 
do Poder Público (BRASIL, 1998). 
 

Por outro lado, quando Administração Pública (de qualquer esfera, 

federal, estadual, distrital ou municipal) contrata serviços a serem prestados pelas 

organizações sociais, a licitação é dispensável, desde que aquele serviço esteja 

previsto no contrato de gestão celebrado pela organização social (Lei 8.666/1993, 

art. 24, inciso XXIV). 

 

2.2.2 – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 
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Por “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP” 

menciona o art. 1º da Lei Federal nº 9.970/1999 que pode qualificar-se como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: 

As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido 
constituídas e se encontre em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) 
anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos instituídos por esta lei (BRASIL, 1999). 
 

Da mesma forma que as Organizações Sociais, as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público não constituem uma categoria de entidades e 

sim uma qualificação conferida pelo Poder Público a determinadas pessoas 

privadas, sem fins lucrativos, que exercem atividade social ou de utilidade pública. 

Segundo a referida lei, as Oscip deverão atuar em pelo menos em uma 

das seguintes finalidades (art. 3º): 

1 - Promoção da assistência social, da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico; 
2 - Promoção gratuita da educação e da saúde; 
3 - Promoção da segurança alimentar e nutricional; 
4 - Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 
5 - Promoção do voluntariado; 
6 - Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
7 - Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
8 - Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 
9 - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 
10 - Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que digam respeito às atividades antes mencionadas. 
11 - Estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por 
qualquer meio de transporte (BRASIL, 1999). 
 

Além de atuarem em algum dos segmentos acima, a lei estabelece que 

só podem se qualificar como OSCIP as pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular 

há, no mínimo, 3 (três) anos. 

Além disso, a Lei 9.790/1999 enumerou um rol de entidades que não 

poderão ser qualificadas como Oscip, ainda que se dediquem de qualquer forma às 

atividades anteriormente descritas. São elas (art. 2º): 

1 - Sociedades comerciais; 
2 - Sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 
profissional; 
3 - Instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 
práticas e visões devocionais e confessionais; 
4 - Organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 
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5 - Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou 
serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 
6 - Entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 
assemelhados; 
7 - Instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 
8 - Escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 
mantenedoras; 
9 - Organizações sociais; 
10 - Cooperativas; 
11 - Fundações públicas; 
12 - Fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas 
por órgão público ou por fundações públicas; 
13 - Organizações creditícias que tenham quaisquer tipos de vinculação 
com o sistema financeiro nacional (BRASIL, 1999). 
 

A entidade privada interessada em obter a qualificação como 

organização da sociedade civil de interesse público deverá formalizar requerimento 

perante o Ministério da Justiça 

Assim, a qualificação é sempre concedida pelo Ministério da Justiça, e 

não pelo Ministério correspondente à área de atuação da entidade. 

A outorga da qualificação de Oscip é ato vinculado ao cumprimento dos 

requisitos instituídos pela Lei 9.790/1999, ou seja, o Ministério da Justiça só poderá 

indeferir o pedido no caso de a pessoa jurídica requerente desatender a algum 

desses requisitos. 

O vínculo de cooperação entre o Poder Público e as entidades 

qualificadas como Oscip se dá mediante a celebração de termo de parceria. 

No termo de parceria devem estar previstos os direitos e as obrigações 

das partes signatárias, tais como o objeto do ajuste, as metas, os prazos de 

execução, os critérios de avaliação de desempenho, a previsão de receitas e 

despesas e a obrigatoriedade de apresentação de relatório anual demonstrando os 

resultados alcançados, acompanhado da respectiva prestação de contas. 

É possível a vigência simultânea de dois ou mais termos de parceria, 

ainda que com o mesmo órgão estatal, desde que a Oscip tenha capacidade 

operacional para executar seus objetos. 

Embora a qualificação seja conferida pelo Ministério da Justiça, a 

execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão 

do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, 

em cada nível de governo. 
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Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria devem 

ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o 

órgão parceiro e a Oscip. A comissão deverá apresentar à autoridade competente 

um relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. 

Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou 

bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao 

Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade 

solidária. Além disso, sem prejuízo dessa comunicação, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União para 

que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da 

entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público 

ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 

público. 

Da mesma forma que as organizações sociais, as Oscip não precisam 

observar os procedimentos da Lei 8.666/93 para celebrar contratos com recursos 

públicos. Elas podem editar regulamentos próprios, devendo ainda observar os 

princípios da Administração Pública e conduzir os certames de forma pública, 

objetiva e impessoal. 

Por outro lado, a Lei 8.666/1993 não prevê hipótese de dispensa de 

licitação para que a Administração Pública contrate uma Oscip. Vale dizer, o fato de 

uma entidade ser qualificada como Oscip não é, por si só, fundamento para que o 

Poder Público dispense a licitação caso pretenda contratar essa entidade para 

prestar algum serviço. 

 

QUADRO 1 – PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE (OS E OSCIP) 

OS OSCIP 

Foram idealizadas para substituir órgãos e 
entidades da Administração Pública, que 
seriam extintos e teriam suas atividades 
"absolvidas" pela OS. 

Não foram idealizadas para substituir órgãos e 
entidades da Administração Pública. 
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Formalizam parceria com o Poder Público 
mediante Contrato de Gestão. 

Formalizam parceria com o Poder Público 
mediante Termo de Parceria. 

A qualificação é Ato Discricionário. Qualificação é Ato Vinculado. 

Qualificação depende de aprovação pelo 
Ministro de Estado ou Titular de Órgão 
Supervisor ou Regulador da área de 
atividade correspondente ao objeto social da 
OS. 

Qualificação concedida pelo Ministério da 
Justiça. 

Lei exige que a OS possua um Conselho de 
Administração, do qual participem 
representantes do Poder Público; não exige 
que a OS tenha Conselho Fiscal 

A lei exige que a OSCIP tenha um Conselho 
Fiscal; não exige que a OSCIP tenha um 
Conselho de Administração. Não há exigência 
de que existam representantes do Poder 
Público em algum órgão da entidade 

É hipótese de licitação dispensável a 
contratação de OS pelo Poder Público, para 
o desempenho de atividades contempladas 
no Contrato de Gestão. 

Não existe hipótese de licitação dispensável 
para a contratação de Oscip pelo Poder 
Público. 

A desqualificação como OS pode ser feita 
pelo Poder Executivo, em processo 
administrativo, assegurado o contraditório e 
ampla defesa. 

A desqualificação como Oscip pode ser feita a 
pedido da própria entidade, por iniciativa de 
qualquer cidadão ou do Ministério Público, em 
processo administrativo ou judicial, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Fonte: Autor com base na Legislação. 

 

Ressalte-se que uma Entidade não pode ser qualificada como 

Organização Social (OS) e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) ao mesmo tempo. 

 

2.2.2.1 – Benefícios Fiscais 

 

Muitas são as exigências, porém há de se observarem alguns 

benefícios que as entidades, ao se qualificarem como OSCIP, possuem, como, por 

exemplo, os que cita o art. 5º da Lei 8.532/1997: 

 
Art. 15 – Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico e as associações civis de que prestem os 
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à 
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. 
1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em 
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social 
sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente. 
2º Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos 
e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de 
renda variável. (BRASIL, 1997). 
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Dentre alguns benefícios, percebe-se que as entidades sem fins 

lucrativos, quando colocam os seus serviços à disposição das pessoas e mantêm 

sua finalidade estatutária, são isentas em relação ao imposto de renda pessoa 

jurídica e à contribuição social sobre o lucro. Nessa isenção não estão incluídos os 

ganhos auferidos com aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. 

A imunidade tributária e a isenção tantas vezes são confundidas; a primeira 
se apresenta como uma garantia constitucional, isto é, a imunidade é a 
proibição garantida constitucionalmente que impede os poderes 
tributadores, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de instituir 
tributo em relação a certas pessoas, entes ou em determinadas situações. 
Na imunidade, como inexiste o poder de tributar, não há fato gerador. Difere 
da isenção, onde há fato gerador e ocorre mera dispensa do pagamento do 
tributo devido. A isenção é um favor geral que a qualquer momento pode 
ser retirado. A imunidade não é um favor legal; é uma garantia da 
Constituição que impede os poderes tributadores de alcançar certas 
pessoas para delas cobrar tributos. A imunidade é sempre constitucional. A 
isenção dá-se por lei ordinária (OLIVEIIA; ROMÃO, 2008, p.. 41). 
 

Ressalte-se que isenção tributária é diferente de imunidade tributária; 

esta é essencialmente de natureza constitucional, pois, direta ou indiretamente 

tratam das vedações aos entes tributantes para onerar certas pessoas, por seu 

caráter institucional como agente ajudador do Estado. 

Desta forma, “a imunidade tributária é regra constitucional expressa 

onde se estabelece a não competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios em tributar certas pessoas e situações, denegando o poder de 

instituir e cobrar impostos destes” (SANTOS, 2010, p. 45). 

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 150 estabelece que: 

 
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI – Estabelecer impostos sobre: 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei (BRASIL, 1988). 
 

Zanluca (2016) ainda menciona que a Lei 9.532/1997 condicionou o 

gozo de imunidade fiscal às entidades sociais e educativas, nos seguintes termos: 

Art. 12 – Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da 
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de 
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. 
2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, 
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 
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a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados; 
b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 
d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
e) Apresentar, anualmente, declaração de rendimento, em conformidade 
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 
f) Recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou 
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos 
empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; 
g) Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que 
atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, 
fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; 
h) Outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o 
funcionamento das entidades a que se refere este artigo (ZANLUCA, 2016, 
on-line). 
 

Percebe-se que a lei condiciona que, além de ser uma “entidade sem 

fins lucrativos”, ela deve pertencer ao universo das entidades de assistência social e 

educação, além outros requisitos essenciais para que possa usufruir da imunidade 

tributária. Além disso, para a obtenção da imunidade tributária é preciso observar o 

que diz o Sistema Tributário Nacional entre os art. 9º da Lei 5.172/1966: 

 
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
IV - cobrar imposto sobre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os 
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo. (BRASIL, 1966). 
 

Zanluca (2016) menciona que “As ONG que não se enquadram na 

imunidade constitucional devem recorrer às isenções, reguladas por lei ordinária e 

que variam de acordo com a natureza da atividade e do local onde a entidade está 

sediada”. 

Diferentemente das imunidades, para adquirir isenção tributária, as 

entidades necessariamente não precisam ser destinadas à assistência social e 

educação, como é o caso dos requisitos de imunidade. Assim, a isenção é destinada 

às instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as 

associações civis, desde que prestem serviços para os quais houverem sido 

instituídas e os coloque à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, de 

forma gratuita. 
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Segundo Araújo (2009, p.. 40) “Além dos casos de imunidades e 

isenções já comentados, tem-se, tanto no âmbito federal, quanto estadual e 

municipal, as leis de incentivos fiscais, que cumprem papel relevante de fomento às 

atividades desempenhadas pelo terceiro setor”. 

Souza (apud Araújo, 2009, p. 40) menciona que: 

 
A repercussão tributária destes casos, no mais das vezes, não recai sobre 
as próprias entidades do terceiro setor, mas sim, sobre aquelas que com ele 
se relacionam por ocasião de investimento em suas atividades, como os 
casos a seguir comentados: 
a) dedução, para efeito do cálculo do Imposto de Renda, de doações 
efetuadas por pessoas jurídicas a instituições de ensino e pesquisa; 
b) dedução, para efeito do cálculo do Imposto de Renda, de doações 
efetuadas por pessoas jurídicas a entidades civis sem fins lucrativos e de 
utilidade pública; 
c) Lei de Incentivo à Cultura; 
d) Lei de Incentivo às atividades audiovisuais; 
e) Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica – FUNCIME; 
f) Fundos federais, estaduais e municipais dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

A qualificação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) confere as seguintes vantagens à organização: 

1 – Possibilidade de remunerar dirigentes; 
2 – Possibilidade de firmar Termo de Parceria com o Poder Público; 
3 – Possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, dedutíveis até o 
limite de 2% do lucro operacional; 
4 – Possibilidade de receber bens apreendidos, abandonados ou 
disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal (TREZZA, 
2017, on-line). 
 

2.2.3 – Organizações da Sociedade Civil – Base na Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

O chamado Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor, fundamentado 

através da Lei 13.019/2014, traz uma série de mudanças para a formalização de 

parcerias entre as organizações da sociedade civil e a Administração Pública 

(ONOFRIO, 2017, on-line). 

A Lei 13.019/2014 trouxe uma disciplina mais abrangente e rigorosa 

acerca das parcerias entre o Poder Público e as entidades do Terceiro Setor, estas 

últimas chamadas genericamente na lei de Organizações da Sociedade Civil (OSC). 

Segundo Onofrio (2017, n/p) “A citada lei começou a vigorar em janeiro 

de 2016 nos âmbitos da União, Estados e Distrito Federal. Nos Municípios foi 

estabelecido o início de sua vigência para 1º de janeiro de 2017”. 
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Observa-se que as Organizações da Sociedade Civil abrangem as 

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, as Sociedades Cooperativas e as 

Organizações Religiosas, como mostra o quadro 2 a seguir: 

 

QUADRO 2 – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Organizações da Sociedade Civil - Entendimento da Lei 13.019/2014 

Entidade Privada Sem Fins 
Lucrativos 

Sociedades Cooperativas 
Organizações 

Religiosas 

Entidade que não distribua 
entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, 
diretores, empregados, 
doadores ou terceiros 

eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de 

qualquer natureza, 
participações ou parcelas do 

seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas 
atividades, e que os aplique 

integralmente na 
consecução do respectivo 

objeto social, de forma 
imediata ou por meio da 

constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de 

reserva; 

Previstas na Lei no 9.867, de 
10 de novembro de 1999; as 
integradas por pessoas em 

situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por 

programas e ações de 
combate à pobreza e de 

geração de trabalho e renda; 
as voltadas para fomento, 

educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou 

capacitação de agentes de 
assistência técnica e extensão 

rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de 
projetos de interesse público e 

de cunho social. 

Que se dediquem a 
atividades ou a 

projetos de interesse 
público e de cunho 
social distintas das 
destinadas a fins 
exclusivamente 

religiosos; 

FONTE: Autor com base na Lei 13.019/2014. 

 

A Lei 13.019/2014 não se aplica aos Contratos de Gestão celebrados 

com as Organizações Sociais (OS), nem aos Termos de Parceria celebrados com 

Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIP) e nem às parcerias com os 

Serviços Sociais Autônomos. 

A Lei 13.019/2014 não prevê a necessidade de qualquer qualificação 

formal para as entidades privadas. Para ser considerada Organização da Sociedade 
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Civil, a entidade deve simplesmente se enquadrar em algumas das três espécies 

listadas acima no Quadro 2. 

Dessa forma, pode-se afirmar que OS, OSCIP e OSC são espécies 

distintas de organizações. 

A Lei 13.019/2014 possui como intuito restringir a aplicação do 

convênio como instrumento de parceria entre o Setor Público e Privado. Ressalte-se 

que Convênio será objeto de estudo no capítulo seguinte. 

Segundo art. 84 somente poderão ser celebrados convênios nas 

seguintes hipóteses: 

1 – entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 

2 – com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos no âmbito do 

sistema único de saúde, nos termos do 1º do art. 199 da CF/88. 

Observa-se que não mais poderão existir convênios entre entes 

Federados e Entidades Privadas. 

Após a entrada em vigor desta Lei Federal 13.019/2014, os Entes 

Federados que desejarem repassar recursos públicos às Organizações da 

Sociedade Civil deverão formalizar “Termos de Parcerias”, sendo elas: 

 

QUADRO 3 – ESPÉCIE DE PARCERIAS 

Espécie de Parcerias - Entendimento da Lei 13.019/2014 

Termo de Colaboração Termo de Fomento Acordo de Cooperação 

Tem por finalidade a 
consecução de atividades de 
interesse público e recíproco 

Tem por finalidade a 
consecução de atividades de 
interesse público e recíproco 

Tem por finalidade a consecução 
de atividades de interesse público 

e recíproco 

Proposto pela Administração 
Pública 

Proposto pela Organização da 
Sociedade Civil 

Proposto tanto pela Administração 
Pública como pela Organização 

da Sociedade Civil 

Há transferência de recursos 
financeiros 

Há transferência de recursos 
financeiros 

Não Há transferência de recursos 
financeiros. 

Fonte: Autor – Com base na Lei Federal nº 13.019/2014. 
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Observe-se que, dentre os termos de parceria existentes, o único que 

não visa à consecução de repasses financeiros é o Acordo de Cooperação. 

Dentre as principais mudanças trazidas pela Lei Federal nº 

13.019/2014 destaca-se o Plano de Trabalho, o Chamamento Público e a Prestação 

de Contas, os quais serão objeto de estudo do próximo capítulo. 
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3 – A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR 
 

As palavras gestão e administração fazem parte do cotidiano das 

pessoas. Mas, “o intercâmbio destes termos é feito, com frequência, de maneira 

indiscriminada, e poucas são as obras que almejam impor um marco entre estes 

conceitos” (GUERRA, 2013. p. 60). 

Manusear recursos públicos requer certo cuidado, tanto do órgão 

público responsável por repassar os recursos quanto da organização responsável 

por receber os recursos e aplicá-los de maneira correta e eficiente. 

O processo de gestão deve ser aplicado em todos os níveis das 
organizações sejam elas: públicas, privadas e pertencentes ao terceiro 
setor. Tal fato se torna cada vez mais necessário diante do momento 
histórico gerencial no século XXI, considerando que a globalização, a 
concorrência e a tecnologia avançada geram impactos profundos nas 
questões sociais políticas e econômicas (GUERRA, 2013, p. 61). 
 

Em uma Gestão voltada para resultados é preciso que tanto o órgão 

público repassador quanto a organização recebedora tenham em mente de forma 

clara e objetiva quais são os seus direitos e obrigações. 

Cabe à gestão a otimização do funcionamento das organizações através da 
tomada de decisões racionais e fundamentadas na escolha e no tratamento 
de dados e informação relevantes, a fim de contribuir para o seu 
desenvolvimento e para a satisfação dos interesses de todos os seus 
participantes (GUERRA, 2013, p. 61). 
 

Ao contrário das organizações tradicionais, organizações públicas só 

podem fazer o que a elas é permitido por lei, enquanto que as demais podem fazer 

tudo quanto está de acordo com a lei. 

Organizações públicas encontram-se vinculadas em leis e normas; 

portanto, só podem fazer o que a lei mencionar. 

O Estado, ao fomentar recursos públicos para as entidades do Terceiro 

Setor, faz com que estas passem a gerir recursos “vinculados”, ou seja, recursos 

que não possuem a mesma liberdade de tratamento quando comparados aos 

recursos próprios da entidade. 

Recursos próprios são os recursos gerados pela própria entidade, ou 

seja, os captados através de prestação de serviços, doações, etc. 

Recursos Vinculados são os recursos captados através do fomento 

com o Estado (parcerias). 
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Percebe-se que tanto o Estado quanto a Entidade do Terceiro Setor, ao 

realizarem parcerias (repasses públicos), devem estar atentas aos ditames da lei e, 

segundo Jordan (1997, p. 16), “Um administrador de organizações sem fins 

lucrativos deve possuir além de preocupação econômica, uma preocupação social e 

uma capacidade de trabalhar em equipe para poder executar com sucesso o maior 

número de projetos possíveis”. 

O administrador deste tipo de organizações deve conhecer o papel das 
instituições sem fins lucrativos, modelos de gestão adequados a essas 
instituições, “fund raising” (captação de doações de empresas), marketing 
voltado para a divulgação da ação social, ética em instituições sem fins 
lucrativos, dentre outros. Ele se defrontará com uma série de dificuldades, 
algumas delas citadas a seguir: avaliação do impacto e dos resultados de 
seus projetos; planejamento da aplicação dos recursos; capacitação técnica 
administrativa e operacional; informatização e alimentação de sistemas de 
informação; desenvolvimento de marketing apropriado. (JORDAN, 1997, pg. 
17). 
 

Segundo Guerra (2013, pg. 131), “A gestão das Fundações deve ser 

profissionalizada, isto significa que o gestor, preferencialmente, deve ter formação 

para lidar com as peculiaridades do cotidiano que a função impõe”. 

As pessoas responsáveis por administrar organizações do terceiro 

setor devem aprender a trabalhar com recursos repassados por órgãos públicos; 

deve entender que os repasses públicos exigem um tratamento diferente dos 

recursos arrecadados através de doações e dos seus próprios recursos, ou seja, os 

gastos com os recursos públicos devem obedecer ao que foi definido e estipulado no 

plano de trabalho objeto da parceria; portanto, esse recurso é um recurso vinculado. 

Interessante ressaltar que até o ano de 2014, não existia uma Lei ou 

Regulamento específico que orientasse de forma consensual, objetiva e clara, a 

relação de parceria entre Estado e o Terceiro Setor (quanto à gestão dos recursos 

públicos). 

Por exemplo, no Estado de São Paulo, por exemplo, havia uma cartilha 

funcional feita e cedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a qual 

mencionava as formas como deveriam ser geridos tais repasses, acompanhada de 

uma Instrução Normativa nº 02/2008, que servia como orientação para os repasses 

e a elaboração das prestações de contas. 

Em 31 de julho de 2014, com a aprovação da Lei Federal nº 

13.098/2014, deu-se início ao que se chama “Marco Regulatório”, ou seja, com a 

entrada em vigor desta Lei Federal passa a haver um consenso igual para todos. 
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Até a sua entrada em vigor, o instrumento utilizado para a formação de 
parcerias com o terceiro setor, (OSC’s – até então conhecidas como ONGs) 
era o Convênio. Como sua redação original extinguiu parcialmente o seu 
uso, sendo o mesmo usado apenas entre os entes federados. Atualmente 
prevalece os novos instrumentos para essas parcerias, são eles: Termos de 
Fomento, Termo de Parceria e Acordo de Cooperação (LOBO, 2017, on-
line). 
 

Este capítulo tem por intuito estudar dois dos principais processos 

administrativos existentes, ou seja, (planejamento e controle) e verificar as principais 

mudanças que ocorreram dentro desses processos com a entrada da Lei Federal nº 

13.019/2014 e que devem observadas pelos Gestores (Estado e Organização do 

Terceiro Setor), a fim de que haja uma boa gestão dos recursos públicos. 

 

3.1 – PLANEJAMENTO DOS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR 

 

Qualquer organização que queira sobreviver precisa ter em mente os 

seus pontos fortes e fracos, assim como tentar observar as ameaças e as 

oportunidades que as cercam, a fim de analisá-los e planejar o futuro da 

organização. 

Importante observar que o processo administrativo aplicado nas atividades 
de uma ONG, por exemplo, realiza-se da mesma forma que na iniciativa 
privada e na administração pública. O planejamento é o primeiro passo a 
ser dado, fundamental para nortear todas as atividades, tem primazia com 
relação às outras. Nenhuma outra função deverá ser iniciada sem 
previamente se definir os objetivos, os meios e os fins para alcançá-los, 
tendo em vista que lida com o futuro das organizações. Mesmo que ainda 
não se possa controlá-lo, o planejamento fornece à ONG as informações 
que influenciam nos resultados futuros (GUERRA, 2013, pg. 64). 
 

Segundo Afonso (2012, p. 59), “planejar estrategicamente é também 

um processo de monitoramento constante, que permite que o progresso seja revisto 

a qualquer momento. Quem executa planejamento estratégico constantemente 

consegue adaptar-se mais facilmente às mudanças ambientais”. 

Através do planejamento estratégico, as organizações tendem a 

estabelecer os objetivos estratégicos, os quais, segundo Pize (2017, pg. 26), a 

organização “define “O QUE” almeja alcançar ou “AONDE” pretende chegar”. 

O planejamento tem, entre varias finalidades, a função de proporcionar 

informações úteis a fim de auxiliar o gestor quando este precisa tomar determinadas 

decisões. 



44 
 

Segundo Pize (2017, pg. 26) “Através das estratégias a organização 

define “COMO” atingirá os seus objetivos estratégicos, ou seja, quais são os 

caminhos a adotar que permitirão alcançar os objetivos almejados”. 

Planejar é um processo que pensa, elabora, coordena e avalia, 
continuadamente, as atividades desenvolvidas traduzidas pelos planos de 
ação que, por sua vez, permitem a sustentabilidade das organizações, a 
definição de recursos financeiros, materiais e humanos para o alcance dos 
objetivos e para que as pessoas ganhem visão integrada do conjunto. 
Possibilita, aos gestores, o monitoramento das atividades propostas e a 
avaliação dos resultados obtidos, de racionalizar o processo administrativo 
(GUERRA, 2013, pg. 70). 
 

Planejar significa traçar projeções e planos para inibir as inseguranças. 

No tratamento de recursos públicos, o planejamento contribui para um regular 

emprego e gasto dos recursos. 

O Estado, ao pensar em formar parcerias com as entidades do Terceiro 

Setor, deve planejar com quais entidades e/ou tipos de entidades pretende formar 

parceria, qual o valor que pretende repassar e quais as metas que pretende atingir.  

Este capítulo não possui como pretensão esgotar o assunto, mas 

demonstrar os principais aspectos que devem ser levados em conta no momento do 

planejamento com relação aos repasses públicos ao Terceiro Setor, ou seja, a 

formação das parcerias (Estado e Organização Terceiro Setor).  

 

3.1.1 A Escolha do Tipo de Transferência. 

 

O Estado, ao decidir formar parceria com as organizações do terceiro 

setor, precisa planejar e decidir qual o tipo de parceria que melhor atende às suas 

necessidades. 

 

QUADRO 4 – TIPOS DE TRANSFERÊNCIA 

Antes da Lei 13.019/2014 Após a Lei 13.019/2014 

Auxílios 

Subvenções 

Contribuições 

Termo de Colaboração 

Termo de Fomento 

Fonte – Elaborada pelo Autor. 
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As subvenções são as transferências de receitas correntes que 

possuem por objetivo custear as atividades das organizações recebedoras dos 

recursos públicos. 

As subvenções sociais são conhecidas como transferências correntes, 
destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, sem finalidade lucrativa, para prestação de serviços essenciais de 
assistência social, médica ou educacional, em caráter suplementar e 
unicamente para seu custeio, se as atividades se revelarem mais 
econômicas (SCHOENMAKER, 2010, p. 45). 

 
Ao contrário das subvenções, os auxílios são as transferências de 

receitas de capital destinadas a constituir investimento, reforma ou melhoria das 

organizações recebedoras dos recursos públicos. 

A Lei federal n. 4.320/64 (art. 12) definiu auxílio como espécie de 
transferência de capital, que deriva diretamente da Lei do orçamento, 
prescindindo de lei especial, com o objetivo de investimentos financeiros e 
independentemente de contraprestação direta em bens e serviços pela 

entidade receptora (SCHOENMAKER, 2010, p. 45). 
 

Os auxílios normalmente se destinam a concessão de: a) aquisição e 

instalação de equipamentos, e obras de adequação física necessária à instalação 

dos referidos equipamentos; b) aquisição de material permanente; c) reformas, etc. 

Por contribuição, Shoenmaker (2010, p. 47) cita que o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo: 

Destina-se a entidades de direito público ou privado, sem finalidade 
lucrativa, concedida em virtude de lei especial, destinando-se a atender a 
ônus ou encargo assumido pelo Poder Público, sendo despesa não 
correspondente à contraprestação direta em bens e serviços, ou seja, 
reembolsável pelo recebedor (SCHOENMAKER, 2010, p. 47). 
 

Com o advento da Lei Federal 13.019/14, o Estado pode optar pela 

celebração de dois tipos de parcerias, sendo: O Termo de Colaboração e o Termo 

de Fomento. 

A diferença entre os dois consiste em que, no Termo de Colaboração, 

compete à Administração Pública elaborar o plano de trabalho, enquanto que no 

Termo de Fomento, a competência de elaboração do plano de trabalho é da 

organização da sociedade civil. 

Ressalte-se que o plano de trabalho será ainda será estudado neste 

capítulo, mas adiante-se que é através do plano de trabalho que o Estado e a 

organização do terceiro setor firmam o objeto da parceria, assim como as metas que 

pretendem alcançar com a parceria. 
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Quando o Estado elabora o plano de trabalho, ele é quem dita os 

serviços que a organização deverá executar com os recursos aos quais receberá. 

A organização, ao elaborar o plano de trabalho, é quem propõe ao 

Estado os serviços que pretende realizar através da obtenção dos recursos 

resultantes da parceria. 

Nota-se que antes da entrada em vigor, nos termos de Auxílio, 

Subvenção e Contribuições, os planos de trabalho eram elaborados pela 

organização do terceiro setor e aprovados pelo Estado. 

Além disso, a nova Lei não faz distinção entre os tipos de repasse, se 

serão objeto de Custeio ou Investimento; observa-se que esses itens deverão estar 

contidos nos objetos e nas metas de execução da parceria. 

 

3.1.2 Chamamento Público 

 

O Estado, ao analisar com quais tipos de Organizações do Terceiro 

Setor pretende formar parcerias, deve proceder ao chamamento público. Cita o Art. 

23 da Lei Federal nº 13.019/2014 que “A administração pública deverá adotar 

procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e 

facilitem o acesso direito aos seus órgãos e instâncias decisórias, 

independentemente da modalidade de parceria prevista”. 

O chamamento público espelha um procedimento seletivo, no qual se 
garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos (TOURINHO, 2016, on-line). 
 

O chamamento público visa a trair um maior número de organizações 

interessadas em formar parcerias com o Estado. 

Um dos objetivos da parceria é incentivar projetos desenvolvidos pelas 

entidades das organizações da sociedade civil e, tendo por base que os recursos 

públicos são bem escassos, em caso de mais de uma entidade interessada e não 

havendo a possibilidade de colaborar todas, torna-se necessária uma seleção 

dessas entidades. Essa seleção é feita através do chamamento público. 

Consta da Lei Federal nº 13.019/2014 que o edital de chamamento 

público especificará, no mínimo:  

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da 
parceria;  
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II - o objeto da parceria; 
III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação 
das propostas;  
IV - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive 
no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um 
dos critérios estabelecidos, se for o caso; 
V – o valor previsto para a realização do objeto (BRASIL, 2014). 
 

Além disso, consta que o edital deve ser amplamente divulgado em 

página oficial da administração pública, com antecedência mínima de 30 dias. 

As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção 

previamente designada. Além disso, será impedida de participar da comissão de 

seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao 

menos, uma das entidades participantes do chamamento. 

O chamamento público veio para dar maior transparência no método 

de escolha do Estado com relação às organizações beneficiárias. 

Antes da entrada em vigor desta Lei Federal, um dos critérios de 

seleção das entidades dava-se com base no art. 48 da Instrução Normativa 02/2008 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que consta: 

A formalização da transferência dos recursos deverá estar autuada em 
processo próprio em que conste no mínimo: 
I – programa de trabalho proposto pela beneficiária ou exposição das 
unidades de serviço objeto dos repasses concedidos; 
II – lei autorizadora do repasse, contendo: entidade beneficiária; valor 
concedido e sua destinação; 
III – demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de 
recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em 
detrimento de sua aplicação direta; 

IV – Justificativas quanto ao critério de escolha. 
 

Percebe-se que antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.019/2014, o Estado tinha margem de liberdade de escolher a organização com a 

qual queria fomentar parceria. Com a entrada da Lei Federal, essa margem foi 

reduzida e o Estado passou a ter de divulgar e chamar as organizações que tiverem 

interesse em formar a parceria e selecionar a que melhor atender aos interesses aos 

critérios estabelecidos pelo Estado, ou seja, a que demonstrar possuir melhores 

condições em prestar os serviços pactuados na parceria. 

Cabe ao Estado planejar e priorizar os trabalhos, assim como as metas 

que pretende alcançar com as parcerias, a fim de elaborar o edital de chamamento 

público. Ressalta-se que o chamamento público não gera direito adquirido pela 

organização do terceiro setor. Este é apenas um critério de seleção caso o Estado 

venha a celebrar o termo de parceria. 
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3.1.3 – Plano de Trabalho 

 

Dentre as necessidades de planejar, o plano de trabalho é um dos 

aspectos mais importantes, visto que é ele quem irá mencionar os objetivos, objetos, 

valores e metas a serem atingidas com a celebração da parceria. 

Segundo Afonso (2012, p. 58) “O plano facilita não só a coordenação 

entre funções, mas também o processo de execução das atividades necessárias 

para o desenvolvimento. 

 

QUADRO 5 – REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO 

(Antes da Lei 13.019/2014) – Base 

1º do art. 116 da Lei 8.666/93 

Lei 13.019/2014 

Identificação do objeto a ser 

executado; 

Metas a seres atingidas; 

Etapas ou fases de execução; 

Plano de aplicação dos recursos; 

Cronograma de desembolso; 

Previsão de início e fim da 

execução 

Descrição da realidade – objeto parceria – o nexo entre essa 

realidade e as atividades ou projetos e metas a serem 

atingidas; 

Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou 

projetos a serem executados; 

Previsão de receitas e despesas; 

Forma de execução; 

Definição de parâmetros a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Uma vez realizado o planejamento, cabe aos Gestores (direção / 

organização) iniciar a execução do que foi previsto, tendo como amparo o 

planejamento e o plano de trabalho. 

Segundo Chiavenato (apud Guerra, 2013, p. 71) “[...] a função 

administrativa de direção está relacionada com a maneira pela qual os objetivos 

devem ser alcançados através da atividade das pessoas e da aplicação dos 

recursos que compõem a organização. 

Após definido o plano de trabalho e a forma como se dará a parceria, 

compete ao Estado e as Organizações do Terceiro Setor observar alguns requisitos 

básicos para formalizarem a parceria. 
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3.1.4 Das Obrigações 

 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14, para a 

formalização da parceria/contrato não se exigia nenhuma comprovação de requisitos 

por parte da Organização do Terceiro Setor. De certa forma, bastava apenas que o 

Estado demonstrasse a viabilidade econômica em contratar com a organização do 

terceiro setor. 

Decorrida a fase competitiva e ordenadas as propostas, deve ser verificada 
toda a documentação da Organização Social visando atender o previsto nos 
artigos 33 e 34. Caso a mesma, não atenda aos requisitos exigidos, será 
convidada aquela OSC mais bem colocada a aceitar a celebração de 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada conforme o Art. 28, 1º. 
(LOBO, 2017, on-line). 
 

Com a entrada em vigor da Lei Federal pode-se observar no art. 34 e 

35 algumas exigências de documentos, como: 

 

QUADRO 6 – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO 

DE PARCERIA. 

Exigências as Organizações Exigências ao Estado 

Certidão de regularidade fiscal, previdenciária, 

tributária. De contribuições e de dívida ativa; 

 

Certidão de existência jurídica expedida em cartório 

de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de 

eventuais alterações; 

 

Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes; 

 

Comprovação de que a organização funciona no 

endereço declarado. 

 

A organização deve possuir no mínimo, um, dois ou 

três anos de existência; 

 

A organização deve possuir experiência na 

realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante; 

 

As organizações devem possuir instalações, 

Realização de chamamento público; 

 

Indicação de prévia dotação orçamentária; 

 

Demonstração de que os objetivos e 

finalidades institucionais e a capacidade 

técnica e operacional da organização da 

sociedade civil foram avaliados e são 

compatíveis com o objeto; 

 

Aprovação do plano de trabalho; 

 

Emissão de parecer de órgão técnico da 

administração pública sobre o mérito da 

proposta, em conformidade com a 

modalidade de parceria adotada; e 

 

O mérito sobre a identidade e da 

reciprocidade de interesse das partes na 

realização, em mútua cooperação, da 
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condições materiais e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

das metas estabelecidas. 

parceria prevista; 

 

O mérito da viabilidade de sua execução; 

 

Descrição de quais serão os meios 

disponíveis a serem utilizados para a 

fiscalização da execução da parceria, etc. 

 

FONTE: Elaboração próprio Autor – Base na Lei 13.019/14. 

 

Uma das grandes mudanças que ocorreram com a entrada da Lei 

Federal foi a exigência de comprovação por parte da Organização do Terceiro Setor 

de um tempo mínimo de sobrevivência e experiência na realização do serviço ao 

qual se dispõe a prestar. 

Antes que o Estado celebre parceria com a Organização do Terceiro 

Setor, os termos dessa parceria deverão passar por um órgão técnico, o qual terá de 

emitir um parecer técnico sobre o mérito da proposta, mérito de viabilidade e verificar 

se ambos possuem interesses recíprocos para celebrar a parceria. 

Ressalta-se que é de extrema importância que os Gestores ao 

celebrarem Termo de Parceria fiquem atentos aos ditames e exigências da Lei 

Federal nº 13.019/14, pois um requisito, quando não respeitado, ou seja, sem justa 

causa, pode acarretar uma não aprovação nas contas por parte do controle externo, 

o qual será estudado mais adiante. 

Toda organização implica assumir uma responsabilidade. Na medida em 
que toda instituição existe em função de outra pessoa e que seu papel está 
relacionado a fazer algo de relevante para elas, criar ou dirigir uma 
instituição significa tornar-se responsável por algo no mundo. Ter 
consciência da responsabilidade assumida é um grande passo em direção a 
uma organização sustentável e, quem sabe, à sociedade (SILVA, apud 
GUERRA, 2013, p. 63). 
 

A direção das organizações, tanto do Estado quanto da Organização 

do Terceiro Setor, deve agir de forma responsável, pois de nada adianta celebrar um 

Termo de Parceria que não seja bem formalizado. 

A formação de parcerias é um ótimo caminho na busca da eficiência e 

da melhoria do gasto do dinheiro público, porém esta deve ser bem regulamentada e 

planejada. Os Gestores devem estar atentos aos direitos e as obrigações que lhes 

cabem aplicar junto às organizações, como cita o art. 61 da Lei 13.019/14. 
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QUADRO 7 – OBRIGAÇÕES DO GESTOR PÚBLICO 

OBRIGAÇÕES DO 

GESTOR 

PÚBLICO 

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

 

Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas 

da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão 

adotadas para sanar os problemas detectados; 

 

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 

contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório 

técnico de monitoramento e avaliação; 

 

Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

FONTE: Autor – com base na Lei 13.019/2014. 

 

3.2 O CONTROLE DOS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR 

 

O controle dos repasses públicos tem por finalidade observar se os 

trâmites para se chegar à elaboração do contrato (Termo de Parceria), assim como 

se a transferência dos recursos pelo Estado e a execução (gastos) pela Organização 

do Terceiro Setor foram realizados de acordo com as normas previstas. 

Segundo Cury Neto (2012, p. 17) “A finalidade do controle volta-se a 

assegurar a transparência dos Atos da Administração e a observância dos princípios 

constitucionais”. 

 

3.2.1 – Quanto ao Momento: 

 

Quanto ao momento o controle pode dar-se de forma: “Prévio; 

Concomitante e Posterior”. 
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3.2.1.1 - Controle Prévio 

 

Ramis (2018, on-line), por controle prévio ou preventivo (a priori), 

menciona que “Se chama prévio o controle exercício antes do início ou da conclusão 

do ato, sendo um requisito para sua eficácia e validade”. 

“Prévio (preventivo): é o que antecede à conclusão ou operatividade do 

ato, como requisito para sua eficácia. É um controle preventivo porque visa impedir 

que seja praticado ato ilegal ou contrário ao interesse público (CURY NETO, 2012, 

p. 17). 

O Estado, antes de celebrar os Termos de Parceria com as 

Organizações do Terceiro Setor, deverá observar se as mesmas não se encontram 

impedidas de celebrar o mesmo, a fim de evitar transferência ilegal de repasses 

públicos. As vedações encontram-se mencionadas no art. 39 ao art. 41 da Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

Além disso, deve o Estado estar atento aos requisitos obrigatórios para 

celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento expressos entre os 

art. 33 ao art. 38 da Lei Federal 13.019/2014. Dentre os vários requisitos, destacam-

se: 

Art. 33, V, a) A Organização deverá possui no mínimo, um, dois ou três 
anos de experiência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita federal do Brasil. 
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante; 
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 
o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas. (BRASIL, 2014). 
 

Ressalte-se que, antes da entrada em vigor da Lei Federal 

13.019/2014, não havia de forma expressa e clara nenhum mecanismo que continha 

as devidas vedações. 

No momento do controle preventivo, o Estado, na qualidade de 

concessor de recursos públicos, antes de fechar o Termo de Parceria, deve verificar 

se a Organização do Terceiro Setor cumpre todos os requisitos necessários para 

receber recursos públicos. 

Já a Organização do Terceiro Setor deve se organizar, ou seja, se 

controlar de forma preventiva a precaver e antecipar quanto aos principais 

documentos necessários para a formação da parceria e, consequentemente, estar 

apta a receber recursos públicos. 
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3.2.1.2 Controle Concomitante 

 

Segundo Cury Neto (2012, p. 18), “Concomitante (simultâneo) incide 

sobre a atuação administrativa desde o momento de sua origem, a exemplo do 

controle de gastos públicos e o acompanhamento da execução contratual”. 

Ramis (2018, n/p), sobre controle concomitante, afirma que “É o 

controle exercido durante o ato, acompanhando a sua realização, com o intento de 

verificar a regularidade de sua formação”. 

O controle concomitante é realizado durante a execução do instrumento de 
parceria, a partir do ato de sua celebração. Face às inúmeras 
malversações, o TCU tem proposto a ampliação do controle concomitante 
das parcerias, sob pena de ineficácia do controle realizado a posteriori 
(SCHOENMAKER, 2010, p. 133). 
 

O art. 11 da Lei Federal 13.019/2014 menciona que: “Organização do 

Terceiro Setor deverá divulgar na internet em locais visíveis de suas sedes sociais e 

dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com 

a administração pública (BRASIL, 2014). 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal 13.019/2014, não havia 

nenhum termo normativo de forma expressa que ordenava a divulgação pela 

Internet dos termos de parceria. 

Percebe-se que, ao ordenar que haja publicação dos termos de 

parcerias, assim como dos planos de trabalho, valores repassados e valores que 

foram executados, permite-se que haja maior transparência e maior participação de 

controle por parte da sociedade sobre como está sendo gasto o recurso público. 

Além disso, visando à maior participação da sociedade e transparência 

dos recursos públicos repassados ao Terceiro Setor, o art. 14 da Lei 13.019/2014 

menciona que: 

A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios 
públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, 
campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por Organizações 
da Sociedade Civil, no âmbito das parcerias previstas nesta lei, mediante o 
emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de 
acessibilidade por pessoas com deficiência (BRASIL, 2014). 
 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal 13.019/2014, não havia 

nenhum mecanismo que mencionasse de forma clara e precisa que o objeto da 

parceria deveria ser monitorado e avaliado. 
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O monitoramento e avaliação é outra grande mudança que trouxe a Lei 

13.019/2014: deve ser observada pelos gestores no decorrer da execução do objeto 

da parceria. 

Cita a Lei que a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 

de terceiros, delegar competências ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que 

se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. 

Os responsáveis pela avaliação e monitoramento deverão emitir um 

relatório de acompanhamento, que deverá conter os principais aspectos relativos do 

instrumento da parceria, como descrição das atividades e metas estabelecidas; 

análise das atividades realizadas; valores transferidos; análise da situação dos 

documentos comprobatórios, etc. 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal 13.019/2014, era comum 

acontecer de o Estado fiscalizar a aplicação dos recursos repassados apenas ao 

final do período de vigência do contrato. E quando observadas falhas na elaboração 

do contrato e falhas de execução, tanto o Estado quanto a Organização do Terceiro 

Setor ficavam a mercê dos apontamentos da fiscalização (Tribunal de Contas do 

Estado). 

Por exemplo: não raro acontece de haver apontamentos de recursos 

que foram empregados de forma incompatível com o plano de trabalho e solicitação 

de devolução dos mesmos aos cofres públicos. A Lei Federal 13.019/2014 menciona 

entre os seus art. 45 ao art. 47 a forma como pode ser executada a despesa 

(vedações e permissões). 

Segundo Cury Neto (2012, p. 18), o controle concomitante é 

“Considerado o mais eficaz, o controle concomitante recai sobre o procedimento 

evitando riscos inúteis e prejuízos à Administração, administrado e erário”. 

A fiscalização concomitante permite ao Estado e à Organização do 

Terceiro Setor detectar possíveis erros, tanto de elaboração do termo de parceria, 

quanto de aspectos relacionados à execução dos repasses e corrigi-los em tempo 

hábil, a fim de garantir o bom gasto e emprego dos mesmos. 

O Estado, na qualidade de concessor de recursos públicos, deve 

verificar se a Organização do Terceiro Setor está cumprindo com o estabelecido no 

plano de trabalho. Deve verificar se as metas estão sendo atingidas e de que forma. 
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A Organização do Terceiro Setor deve estar atenta ao plano de 

trabalho e ao termo de parceria. Ela deve gastar os recursos recebidos de acordo 

com o cronograma estipulado no plano de trabalho. 

Tanto o Estado quanto a Organização do Terceiro Setor devem estar 

conscientes de que gastos realizados em inconformidade com o plano de trabalho 

podem acarretar apontamentos pelo Tribunal de Contas (órgão de controle externo). 

 

3.2.1.3 – Controle Posterior 

 

Considera-se subsequente ou corretivo o controle exercido após a 

conclusão do ato, tendo como intenção “corrigir eventuais defeitos, declarar a sua 

nulidade ou dar-lhe eficácia” (MARINELA, apud RAMIS, 2018, on-line). 

Posterior (subseqüente-corretivo): tem por objetivo a revisão dos atos já 
praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou apenas confirmá-los. O controle 
posterior, tradicional e ainda muito utilizado, realiza-se após a conclusão do 
ato praticado ou procedimento, a exemplo do registro de admissões de 
pessoal, das licitações e contratos devidamente celebrados e publicados 
(CURY NETO, 2012, p. 18). 
 

De acordo com o art. 10 da Lei Federal 13.019/2014, a administração 

pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias 

celeradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo 

encerramento (BRASIL, 2014). 

Um exemplo tradicional do controle posterior é a fiscalização da 

prestação de contas dos recursos recebidos pelas Organizações do Terceiro Setor. 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014, a prestação 

de contas, elaborada pelas Organizações do Terceiro Setor no Estado de São 

Paulo, eram realizadas com base na Instrução Normativa 02/2008 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (TCE SP). 

Além do preenchimento dos manuais (Anexos) era necessário que o 

Gestor Público emitisse um Parecer Conclusivo quanto as contas apresentadas. 

Toda informação coletada era enviada ao Tribunal de Contas através seu site no 

sistema de Auditoria Pública (AUDESP – SISRTS (Sistema de Repasses Públicos 

ao Terceiro Setor). 

No SISRTS era preciso mencionar qual a fonte de recurso o Estado 

havia repassado para a Organização do Terceiro Setor, ou seja, a origem do recurso 

(Municipal, Estadual ou Federal). 
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Para cada origem de recurso era necessário que houvesse prestação 

de contas específica, assim como um parecer específico do Gestor Público. 

Após a entrada da Lei Federal nº 13.019/2014, tanto o Estado quanto a 

Organização do Terceiro Setor passam a observar as exigências da mesma, as 

quais estão contidas no art. 63 ao art. 68. 

Dentre as novidades trazidas pela Lei Federal encontra-se no art. 67, 

4º, onde menciona que: 

Art. 67, 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações 
em execução ou que já foram realizadas, os parceiros 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; 
IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do 
objeto pactuado (BRASIL, 2014). 
 

De forma geral percebem-se dois momentos:  

Antes de referida Lei Federal a preocupação maior da prestação de 

contas era voltada para a estrutura dos gastos. O importante era comprovar se o 

gasto foi realizado de acordo com o estabelecido e proposto no plano de trabalho, se 

os mesmos foram gastos de forma legal. 

Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014, além da 

preocupação em verificar se o gasto encontra-se vinculado no estabelecido no plano 

de trabalho e no que foi estabelecido no Termo de Parceria, há preocupação com a 

eficiência do gasto, ou seja, a preocupação em saber se os valores gastos atingiram 

os objetivos propostos e se as necessidades do público alvo foram satisfeitas, há 

aqui preocupação com a Gestão, em saber se o dinheiro público foi bem aplicado. 

Além disso, se antes o Gestor emitia um parecer conclusivo ao analisar 

as contas, após a entrada em vigor da Lei Federal 13.019/2014, percebe-se uma 

mudança através do art. 66, o qual menciona que a prestação de contas deverá 

apresentar os seguintes relatórios: 

Art. 66, 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 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 in loco eventualmente realizada durante a execução 
da parceria; 



57 
 

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 (BRASIL, 2014). 
 

A prestação de contas passa a abranger não apenas documentos 

voltados a comprovação dos gastos, mas a evidenciar a real situação de como foi 

gasto o dinheiro público e quais as metas atingidas comparadas com as propostas. 

Dentre as principais mudanças está a preocupação em obter maior 

transparência e participação social, uma vez que as análises (relatórios) são 

emitidas tendo a participação da sociedade, de comissão de monitoramento e 

avaliação, dos responsáveis pelas visitas in loco, etc. 

A gestão dos recursos públicos repassados não mais se restringe 

apenas às Organizações do Terceiro Setor, mas o Estado possui grande parcela de 

responsabilidade sobre a gestão do mesmo. 

Ao Estado cabe disponibilizar equipes bem treinadas e capacitadas em 

fiscalizar, monitorar e avaliar a forma como estão sendo gastos esses recursos. 

Além disso, o Estado deve trabalhar como parceiro das Organizações 

do Terceiro Setor e capacitar às mesmas para que se adéquem as novas 

exigências, trazidas pela Lei Federal nº 13.019/2014. 

O Estado deve disponibilizar de mecanismos que permitam a 

participação de representantes da sociedade civil, pois, verificar e fiscalizar a forma 

como estão sendo gerenciados os recursos públicos repassados ao Terceiro Setor é 

obrigação que compete não só ao Estado, mas a toda a sociedade, uma vez que o 

principal intuito das parcerias é a de melhorar a qualidade de vida das pessoas 

(usuários) e, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da sociedade. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Por se tratar de um tema amplo e de grandes dimensões, este capítulo 

não possui por intuito esgotar e nem se aprofundar tanto no assunto, mas trazer  à 

baila alguns conceitos e algumas principais ideias do que vem a ser 

desenvolvimento. 

 

4.1 CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Muitas são as discussões sobre um tema tão amplo quanto o 

desenvolvimento, tema este que começou a ganhar importância após a segunda 

grande guerra. Oliveira (2006, p. 17) comenta que “os debates sobre o 

desenvolvimento econômico foram acirrados no período posterior a segunda grande 

guerra”. 

Terminado o conflito bélico, que foi resultado de fatores econômicos, 
políticos e históricos muito profundos, que não cabe analisar aqui, o tema foi 
encarado por todos os países, principalmente os aliados, que visavam livrar 
o mundo, e, obviamente, seus próprios territórios, dos problemas que os 
perseguiam (e ainda perseguem) nos períodos anteriores: guerra, 
desemprego, miséria, discriminação racial, desigualdades políticas, 
econômicas e sociais. Essa preocupação revelou os anseios de progresso e 
de melhoria das condições de vida das nações e regiões, que podem ser 
vislumbrados tanto na primeira Declaração Inter-aliada de 1941, quanto na 
Carta do Atlântico, do mesmo ano, que expressavam o desejo de criar 
condições para que todos os seres humanos pudessem desfrutar de 
seguridade econômica e social. Tais intenções foram reafirmadas em 
diversas declarações e conferências que sucederam o período de guerra. 
SUNKELL E PAZ (apud OLIVEIRA, 2006, p. 17). 
 

Acrescenta ainda que: 

 
O documento de maior importância dessa época, no que tange a questões 
de desenvolvimento, é a Carta das Nações Unidas, divulgada em abril de 
1945, na Conferência de São Francisco. Cumpre lembrar que em São 
Francisco, nesse mesmo ano, criou-se oficialmente a Organização das 
Nações Unidas (ONU), composta inicialmente por 51 países, cuja finalidade 
primava pela manutenção e melhoramento dos níveis de qualidade de vida, 
ou seja, tinha como propósito contribuir para a elevação dos níveis de 
desenvolvimento em todos os sentidos da palavra. Desde sua criação, a 
ONU está empenhada em: promover o crescimento e melhorar a qualidade 
de vida em conformidade com uma liberdade maior; utilizar as instituições 
internacionais para promoção do avanço econômico e social; conseguir 
cooperação internacional necessária para resolver os problemas 
internacionais de ordem econômica, social, cultural ou de caráter 
humanitário; promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais de toda a população do globo, sem distinção de 
raça, credo, sexo, idioma ou cor. Com a ONU, intensificaram-se os debates 
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acerca do conceito e dos meios para se conquistar o desenvolvimento. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 17). 

 

Segundo Gatto; Calafange; Anjos (2003, p. 29), “A noção de 

desenvolvimento revela-se de um reducionismo que necessita ser melhor elaborado 

para singularizá-lo diante da confusão que se estabelece entre os termos 

desenvolvimento e crescimento”. 

 
O conceito de desenvolvimento possui uma longa história de construção, 
sendo ainda tema de debates e controvérsias. Entre o final da segunda 
grande guerra mundial e meados dos anos sessenta, não se fazia distinção 
entre desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, as condições 
de vida de muitas populações não melhoravam, e até pioravam, mesmo 
quando os seus países haviam alcançado elevadas taxas de crescimento. 
Estes fatos provocaram uma grande insatisfação com essa visão do 
desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico (DENARDI ET 
AL., EMATER (apud GATTO; CALAFANGE; ANJOS, 2003, p. 29). 
 

Para Furtado (apud Oliveira, 2006, p. 18), “desenvolvimento é, 

basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de 

bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade”. 

Oliveira menciona que muitos autores, ao conceituar desenvolvimento, 

não levam em conta a forma como os incrementos do nível de renda são 

distribuídos, mas apenas como é dada o incremento ou aumento da renda. 

Diante dos conceitos até aqui citados, surgem alguns questionamentos: 

Caso haja aumento da renda, mas esta seja má distribuída, ainda assim existiria 

desenvolvimento? O desenvolvimento é fruto da transformação de poucos ou da 

sociedade de forma geral? 

Para Borges (2007, p. 25), “O desenvolvimento deve dizer respeito ao 

povo e a seu bem estar, ou seja, que as medidas devem incluir não só o 

crescimento, mas também sua dispersão, composição e sustentabilidade”. 

O desenvolvimento deve ser visto sob vários aspectos: econômico, 

humano, social, cultural, dentre outros. 

1 - o econômico, ou seja, aumento de renda, crescimento econômico entre 
outros; 
2 – o humano – o crescimento humano, aumento da melhoria da qualidade 
de vida das pessoas; 
3 – o social – condições de vidas dignas para as pessoas; 
4 – cultural – liberdade para que as pessoas decidam o que querem 
aprender e fazer, decidam como querem viver. (GONÇALVES, 2014, p. 16) 
 

Para Souza (1999) “[...] desenvolvimento caracteriza-se pela 

transformação de uma economia arcaica em uma economia moderna, eficiente, 
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juntamente com a melhoria do nível de vida do conjunto da população” (SOUZA, 

1999, p. 21). 

Souza menciona ainda que, para que haja desenvolvimento, é preciso 

que haja uma economia moderna, eficiente, mas tudo isto deve vir acompanhado da 

melhoria da qualidade de vida da população, ou seja, melhoria da qualidade de vida 

da sociedade. 

Sachs (2007, p. 30) diz que: “O desenvolvimento é por essência um 

conceito dinâmico, e as instituições para o desenvolvimento são também conceitos 

que eu, pelo menos, vejo como dinâmicos, como evolutivos. E é dentro desse 

movimento que devemos definir estratégias.” 

O desenvolvimento é um processo complexo e almejado 

historicamente por todas as nações do mundo, cujas interfaces demandam, para sua 

devida compreensão e implementação, significativa mudança na cultura das 

sociedades (MARTINEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 303). 

Para Sandroni (apud Oliveira, 2006, p. 18), “O desenvolvimento 

depende das características de cada país ou região, do seu passado histórico, da 

posição e extensão geográficas, das condições demográficas, da cultura e dos 

recursos naturais que possuem”. 

Para Sen (2000, p. 17), “[...] o desenvolvimento pode ser visto como 

um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. 

Nota-se que o desenvolvimento pode ser visto sob diferentes aspectos, 

mas menciona Scatolin (apud Oliveira 2006, p. 14) que “apesar das divergências 

existentes entre as concepções de desenvolvimento, elas não são excludentes. Na 

verdade, em alguns pontos, elas se completam”. 

 

4.2 O DESENVOLVIMENTO COMO SINÔNIMO DE CRESCIMENTO. 

 

Para muitos, desenvolvimento é visto como sinônimo de crescimento, 

enquanto para outros, em especial Furtado o desenvolvimento é encarado como um 

“MITO” e para “SEN” desenvolvimento é visto como “Desenvolvimento como 

liberdade”. 
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Segundo Veiga (2008, p. 17), “Existem três tipos básicos de resposta à 

indagação “o que é desenvolvimento e a mais frequente é tratar o desenvolvimento 

como sinônimo de crescimento econômico”. 

Autores que vislumbram essa “corrente” acreditam que não existe 

desenvolvimento sem que haja crescimento econômico. 

Para os economistas que associam crescimento com desenvolvimento, um 
país é subdesenvolvido porque cresce menos do que os desenvolvidos, 
embora possua recursos ociosos, como terra e mão-de-obra. Ele não utiliza 
integralmente os fatores de produção de que dispõe e, portanto, a economia 
expande-se abaixo de suas possibilidades. (SOUZA, 1999, p. 20). 
 

Nessa concepção, os países desenvolvidos são aqueles que trabalham 

de forma mais eficiente e eficaz os recursos disponíveis aos comparado com os 

países na condição de subdesenvolvidos. Na concepção de Souza (1999), os países 

subdesenvolvidos não se utilizam dos fatores de produção de que dispõe, ou seja, 

possuem capacidade produtiva, porém, por ineficiência ou outro motivo qualquer não 

produzem como deveriam produzir. 

Em meados dos anos 60, a concepção de que “crescimento econômico” é 
sinal de desenvolvimento, ou bem estar da população foi questionado. 
Durante décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) foi a mediada corrente para 
avaliar o nível de desenvolvimento nos diversos países, assim como no 
Brasil. No que tange à economia brasileira, a falta de crescimento foi um 
dos problemas principais, acrescido ao aumento populacional. Em meados 
de 50 a 60, a falta de crescimento econômico era tido como falta de 
poupança, crescimento demográfico, qualificação de mão-de-obra, e a 
intervenção do Estado nessa época era fundamental para garantir o 
processo de crescimento (BORGES, 2007, p. 25). 
 

Segundo Gatto; Calafange; Anjos (2003, p. 29, “A noção de 

desenvolvimento revela-se de um reducionismo que necessita ser melhor elaborado 

para singularizá-lo diante da confusão que se estabelece entre os termos 

desenvolvimento e crescimento”. 

O debate acerca do conceito de desenvolvimento é bastante rico no meio 
acadêmico, principalmente quanto à distinção entre desenvolvimento e 
crescimento econômico, pois muitos autores atribuem apenas os 
incrementos constantes no nível de renda como condição para se chegar ao 
desenvolvimento, sem, no entanto, se preocuparem como tais incrementos 
são distribuídos. (OLIVEIRA; 2006, p. 16). 
 

Com base na corrente relacionada ao desenvolvimento, a qual  

entende que desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico, Souza  (1999) 

menciona: 

Associados a essa noção, emergem os modelos que enfatizam apenas a 
acumulação de capital, solução simplificadora da realidade, que coloca 
todos os países dentro da mesma problemática. A ideia é a de que o 
crescimento econômico, distribuindo diretamente a renda entre os 
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proprietários dos fatores de produção, engendra automaticamente a 
melhoria dos padrões de vida e o desenvolvimento econômico. (SOUZA, 
1999, p. 20). 
 

Difícil colocar todos os países dentro de uma mesma problemática. 

Certo falar que há problemas que são ou deveriam ser de preocupação de todos os 

países, como o caso do aquecimento global, porém há de se entender que cada 

país de acordo com a sua cultura, população, extensão territorial entre outros 

fatores, possuem seus problemas diferentes uns dos outros, não sendo possível 

compará-los um com os outros. 

Como desenvolvimento econômico, Escóssia (2009) diz que: “[...] 

podemos conceituá-lo como sendo o crescimento econômico (aumento do PNB per 

capita), acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população e por 

alterações profundas na estrutura econômica”. 

Por crescimento econômico, Escóssia (2009) o define como “aumento 

da capacidade produtiva da economia (produção de bens e serviços). É definido 

basicamente pelo índice de crescimento anual do Produto Nacional Bruto (PNB), per 

capita”. 

Souza (1999, p. 22) define desenvolvimento econômico como sendo a 

“[...] existência de crescimento econômico continuo em ritmo superior ao crescimento 

demográfico, envolvendo mudanças de estrutura e melhorias de indicadores 

sociais”. 

Quando o crescimento econômico é maior que o crescimento 

demográfico, há mudança na estrutura no sentido de que há um excedente. O 

excedente, quando distribuído, gera novas rendas as famílias; novas rendas às 

famílias geram maior consumo; maior consumo exige maior produção; maior 

produção exige mais produtividade e maior produtividade exige maior número de 

pessoas ou máquinas trabalhando.  

Portanto, o “crescimento econômico (g) precisa, [...] superar o 

crescimento demográfico (g’) para expandir o nível de emprego e a arrecadação 

pública, a fim de permitir ao Governo realizar gastos sociais e atender 

prioritariamente às pessoas mais carentes” (SOUZA, 1999, p. 22). 

Apesar da ideia de que não há desenvolvimento sem crescimento 

econômico, esta ideia passou a ser questionada como cita Borges: 

Em meados dos anos 60, a concepção de que”crescimento econômico” é 
sinal de desenvolvimento, ou bem-estar da população foi questionada. 
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Durante décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) foi a medida corrente para 
avaliar o nível de desenvolvimento nos diversos países, assim como no 
Brasil. No que tange à economia brasileira, a falta de crescimento foi um 
dos problemas principais, acrescido ao aumento populacional. Em meados 
de 50 e 60, a falta de crescimento econômico era tido como falta de 
poupança, crescimento demográfico, qualificação de mão de obra, e a 
intervenção do Estado nessa época era fundamental para garantir o 
processo de crescimento (BORGES, 2007, p. 25). 
 

Sachs (2008, p. 13), ao citar que: “O crescimento é uma condição 

necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em si 

mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa 

para todos”, completa: 

Não existe uma definição universalmente aceita de desenvolvimento. Uma 
primeira corrente de economistas, de inspiração mais teórica, considera 
crescimento como sinônimo de desenvolvimento. Já uma segunda corrente, 
voltada para a realidade empírica, entende que o crescimento é condição 
indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição suficiente. 
(SOUZA, 1999, p. 20). 
 

Para Borges (2007, p. 25), “O desenvolvimento deve dizer respeito ao 

povo e a seu bem-estar, ou seja, que as medidas devem incluir não só o 

crescimento, mas também sua dispersão, composição e sustentabilidade”. 

Em vez de maximizar o crescimento do PIB, o objetivo maior se torna 
promover a igualdade e maximizar a vantagem daqueles que vivem nas 
piores condições, de forma a reduzir a pobreza, fenômeno vergonhoso, 
porquanto desnecessário, no nosso mundo de abundância. (SACHS, 2008, 
p. 14). 
 

Não se pode negar que o crescimento do PNB e do PIB faz-se 

necessário e de grande importância como um meio de expandir o desenvolvimento, 

porém, para que haja desenvolvimento, é preciso que haja outros requisitos além 

desses aumentos; é preciso que haja distribuição da riqueza, diminuição das 

desigualdades sociais, além de tantos outros requisitos. 

A proposição de medidas para mensurar o desenvolvimento deve ir além do 
que somente o Produto Interno Bruto, no aspecto econômico, mas sim 
conciliar a utilização de indicadores que evidenciem as transformações em 
curso, ou seja, as mudanças sociais. (BORGES, 2007, p. 26). 
 

Sen (2000, p. 17) menciona que “O crescimento do PNB ou das rendas 

individuais obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as 

liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem 

também de outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas”. 

Para se caracterizar o desenvolvimento econômico é preciso observar, no 
transcorrer do tempo, a existência de variação positiva de crescimento 
econômico, medido pelos indicadores de renda, renda per capita, PIB per 
capita, de redução dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade e 
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melhoria dos níveis de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte. 
(MILONE (apud OLIVEIRA, 2006, p. 18)). 
 

Quando a renda e o consumo aumentam, mais impostos são 

arrecadados pelo Governo. Maior arrecadação de impostos significa maior volume 

de dinheiro que o Governo deverá reverter à sociedade através de prestação de 

serviços a fim de atender socorrer os mais necessitados e atender as necessidades 

da sociedade. 

Percebe-se que quando a renda é bem distribuída, a sociedade cresce 

de forma proporcional, há maior número de empregos, as famílias são mais bem 

renumeradas, as empresas vendem mais, o governo arrecada mais devido ao 

volume de consumo e produção. 

 
Quanto à renda, a questão é saber como ela se distribui entre as pessoas e 
se as razões de seu crescimento se devem à construção de habitações 
populares ou de equipamentos militares, ao aumento das horas de trabalho 
ou à maior produtividade. Em relação à população, o simples aumento da 
renda não indica, necessariamente, se ela se encontra melhor ou pior em 
termos de saúde, educação e conforto; uma possível melhoria no nível de 
bem-estar das pessoas é apenas inferida pela elevação da renda per capita. 
Uma definição mais completa de desenvolvimento exige, portanto, outras 
indicações de como está se comportando no tempo, tanto o produto como a 
população, em termos de maior produtividade e melhores níveis de bem-
estar social. (SOUZA, 1999, p. 23). 
 

Não se pode dizer que há desenvolvimento apenas pelo simples fato 

de a renda das pessoas ter aumentado. É preciso observar quais os fatos que 

proporcionaram aumento dessa renda. É preciso observar se esse aumento é 

duradouro ou passageiro ao ponto de não iludir as pessoas a um falso consumo, ou 

seja, adquirir bens excedentes os quais não conseguirá manter no futuro. 

Segundo Veiga (2010, p. 18) “Até o início dos anos 1960, não se sentiu 

muito a necessidade de distinguir desenvolvimento de crescimento econômico, pois 

as poucas nações desenvolvidas eram as que haviam se tornado ricas pela 

industrialização”. 

Até 1960 não havia distinção entre crescimento econômico e 

desenvolvimento; países que prosperavam economicamente eram os que mais se 

desenvolviam. 

Por muito tempo foi esquecido que as pessoas são tanto os meios quanto o 
fim do desenvolvimento econômico. O que importa, na verdade, mais do 
que o simples nível de crescimento ou de industrialização, é como os frutos 
do progresso, da industrialização, do crescimento econômico são 
distribuídos para a população, de modo a melhorar a vida de todos. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 26). 
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Segundo Veiga (2010, p. 19), “De outro lado, os países que haviam 

permanecido subdesenvolvidos eram os pobres, nos quais o processo de 

industrialização era incipiente ou nem havia começado”. 

Países subdesenvolvidos eram os pobres; em alguns casos, o 

processo de industrialização nem havia começado, ou seja, são países bem mais 

atrasados que outros. 

 
Assim, a ideia de desenvolvimento foi paulatinamente incorporando uma 
série de aspectos sociais: emprego, necessidades básicas, saúde, 
educação, equidade, etc. Mais recentemente, percebeu-se que as bases 
ambientais de qualquer progresso futuro poderiam estar sendo 
comprometidas por um crescimento econômico predatório de recursos 
naturais e altamente poluidor. (EMATER, (apud GATTO; CALAFANGE; 
ANJOS, 2003, p. 29)). 
 

Aspectos como emprego, saúde, educação, equidade estão 

diretamente ligados a questão do desenvolvimento, pois: 

 
Após várias décadas, com a preocupação em como promover o 
crescimento econômico, está se redescobrindo que este por si só não é 
suficiente. Pensa-se hoje, cada vez mais, como as pessoas são afetadas 
pelo processo de crescimento, ou seja, se os incrementos positivos no 
produto e na renda total estão sendo utilizados ou direcionados para 
promover o desenvolvimento humano. (OLIVEIRA, 2006, p. 26). 
 

Segundo Gonçalves (2014, p. 15), “ao passo que o desenvolvimento 

econômico cuida de observar, ao grosso modo, o crescimento econômico mediante 

as distribuições de bens e a possibilidade de consumo, o desenvolvimento trata de 

aspectos mais amplos da vida humana e suas transformações”. 

A problemática dessa diferenciação reside na conceituação econômica do 
termo “desenvolvimento”. Para solucionar a questão, os economistas viram 
a necessidade de elaborar um modelo de desenvolvimento que englobe as 
variáveis econômicas e sociais de modo que o crescimento econômico 
ocorra em ritmo capaz de atender às solicitações das diferentes classes 
sociais, regiões e países. (GONÇALVES, 2014, p. 15-16). 
 

O contexto de desenvolvimento é muito amplo, sendo o 

desenvolvimento econômico uma de suas partes. Desenvolvimento abrange um 

contexto geral em que se preocupa com o crescimento econômico, mas também se 

preocupa com o social, se preocupa com o ser humano e com a sociedade de forma 

geral.  

Souza (1999, p. 20) reconhece que “Contudo, a experiência tem 

demonstrado que o desenvolvimento econômico não pode ser confundido com 
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crescimento, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia 

como um todo e o conjunto da população”. 

Imagine um trabalhador que ganha um salário mensal de R$ 2.000,00 

e no decorrer do ano ele consiga um segundo trabalho o qual irá ganhar mais R$ 

1.000,00 mensal. 

Se o trabalhador, que antes conseguia viver com sua família com o 

salário de R$ 2.000,00, agora, com os dois empregos, ganha R$ 3.000,00; porém, o 

excedente, que é R$ 1.000,00, ele resolve não gastar e guardar o dinheiro sem 

aplicá-lo. 

Nota-se que, apesar do aumento do capital, sua família continuará a 

viver com os R$ 2.000,00, não tendo supostamente melhorado em nada a qualidade 

de vida da mesma e a economia nada mudou, pois o excedente está sendo utilizado 

exclusivamente pelo dono do capital, não proporcionando nada de melhorias para 

sua família, e tão pouco para a economia. 

Percebe-se que o crescimento gera desenvolvimento quando os seus 

frutos beneficiam a economia e a população. Caso contrário, há crescimento, porém 

não se pode dizer que houve desenvolvimento. 

Além disso, é necessário observar se o crescimento está gerando 

novos empregos e com isso novas rendas às famílias, pois, como menciona Souza 

(1999, p. 20), “Mesmo que a economia cresça a taxas relativamente elevadas, o 

desemprego pode não estar diminuindo na rapidez necessária, tendo em vista a 

tendência contemporânea de robotização e de informatização do processo 

produtivo”. 

Segundo Sachs (2007, p. 25), “Há um bom desenvolvimento e um mau 

desenvolvimento: a mesma taxa de crescimento econômico pode sustentar um ou 

outro, ou uma mistura dos dois, o que é o mais comum. Estes são, eu diria, os 

critérios sociais.” 

Há casos em que, além do crescimento fomentar desenvolvimento, ele 

pode gerar outros efeitos, como cita Souza (1999): 

 
Associado ao crescimento econômico, pode estar ocorrendo outros efeitos 
perversos, tais como: 
a) transferência do excedente de renda para outros países, reduzindo a 
capacidade de importar e de realizar investimentos; 
b) apropriação de parcelas crescentes desse excedente por poucas 
pessoas no próprio país, aumentando a concentração da renda e da 
riqueza; 



67 
 

c) salários básicos extremamente baixos limitam o crescimento dos setores 
que produzem alimentos e outros bens de consumo mais popular; 
d) empresas tradicionais não conseguem desenvolver-se pelo pouco 
dinamismo do setor de mercado interno; 
e) dificuldades para implantação de atividades interligadas às empresas que 
mais crescem, exportadoras ou de mercado. (SOUZA, 1999, p. 21). 
 

Quando o excedente de renda é deslocado para outro país, o há o 

crescimento porém não o desenvolvimento, já que os frutos gerados por esse 

crescimento não foram distribuídos no país. Por esse motivo, desenvolvimento não 

pode ser considerado como sinônimo de crescimento, mas como um propulsor do 

mesmo. 

 

4.3 O DESENVOLVIMENTO COMO MITO 

 

A segunda resposta, segundo Veiga (2008, p. 17), “o desenvolvimento 

não passa de reles ilusão, crença, mito, ou manipulação ideológica” está relacionada 

às ideias de Celso Furtado sobre o tema desenvolvimento o qual considera que “a 

ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. [...] a ideia de que os povos 

pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é 

simplesmente irrealizável” (FURTADO, 1974, p. 75). 

Segundo Furtado (1974, p. 15), “Os mitos têm exercido uma inegável 

influência sobre a mente dos homens que se empenham em compreender a 

realidade social. O mito congrega um conjunto de hipóteses que não podem ser 

testadas” 

Mitos são lendas, considerando que o autor associa desenvolvimento a 

um mito, ou seja, numa lenda, acredita-se que o desenvolvimento refere-se a 

hipóteses que não podem ser testadas. 

 
Na ideia, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento 
econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideram a 
revolução industrial, pode ser universalizado. Mais precisamente: pretende-
se que os Standards de consumo da minoria da humanidade, que 
atualmente vive nos países altamente industrializados, é acessível às 
grandes massas de população em rápida expansão que formam o chamado 
terceiro mundo. (FURTADO, 1974, p. 16). 
 

Os padrões de consumo se dão de acordo com a classe e a renda das 

pessoas. Quanto maior a riqueza das pessoas, maior o seu consumo, melhor são os 

seus padrões de vida. O contrário também é verdadeiro, quanto menor a riqueza 

menor tende a ser o consumo. 
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O que acontecerá se o desenvolvimento econômico, para o qual estão 
sendo mobilizados todos os povos da terra, chega efetivamente a 
concretizar-se, isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam 
efetivamente a universalizar-se? 
A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades: se tal acontecesse, 
à pressão sobre os recursos renováveis e a poluição do meio ambiente 
seriam de tal ordem (ou alternativamente, o custo do controle da poluição 
seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria 
necessariamente em colapso. (FURTADO, 1974, p. 19). 
 

Caso o mundo fosse composto apenas de pessoas ricas e com 

padrões de vida elevados, o consumo e a procura por novidades seriam 

extremamente constantes, visto que o que motivaria uma pessoa a comprar algo 

usado ou fora de moda, ou parecido com o do vizinho se ela possui condições de 

adquirir um produto novo e moderno? E quais seriam as consequências? 

 
Pouca ou nenhuma atenção foi dada às consequências, no plano cultural, 
de um crescimento exponencial... As grandes metrópoles modernas com 
seu ar irrespirável, crescente criminalidade, deterioração dos serviços 
públicos... [...] Menos atenção ainda se havia dado ao impacto no meio 
físico de um sistema de decisões cujos objetivos últimos são satisfazer 
interesses privados. (FURTADO, 1974, p. 16-17). 
 

Furtado (1974, p. 20) considera que: “[...] o que chamamos de criação 

de valor econômico tem como contrapartida processos irreversíveis no mundo físico, 

cujas consequências tratamos de ignorar”. 

Há de se ter em mente que quanto mais se produz, mais se extrai 

recursos. Alguns recursos são renováveis, porém outros não são. É viável que haja 

crescimento econômico, porém, há de se planejar e observar a que custo esse 

crescimento ocorre. Há de se averiguar, se os frutos desse crescimento estão 

beneficiando uma coletividade ou apenas um pequeno número de pessoas. 

Para avaliar o progresso ou o retrocesso social, podemos lançar mão, 
seguindo a contribuição de um economista britânico que foi importante 
nesse debate, Dudley Sears, de três critérios. O emprego [...] é o primeiro: 
aumenta ou diminui? Depois, a pobreza: o que acontece com a pobreza? 
Ela aumenta ou diminui? E, por fim, a desigualdade: aumenta ou diminui? 
Dudley dizia que, por maior que seja a taxa de crescimento econômico, não 
se pode falar de desenvolvimento se houver o menor retrocesso num 
desses três indicadores, pois pode haver um crescimento social perverso. 
(SACHS, 2007, p. 25). 
 

Segundo Furtado (1974, p. 19) “A evidência à qual não podemos 

escapar é que em nossa civilização a criação de valor econômico provoca, na 

grande maioria dos casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico”. 

A degradação do mundo físico é uma grande preocupação do processo 

de crescimento, visto que é preciso planejar até que ponto o crescimento é benéfico 
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ou não à sociedade. É preciso planejar qual o tipo de crescimento os seres humanos 

querem para si. As pessoas precisam começar a participar e preocuparem-se mais 

com esse assunto, pois é o futuro das mesmas que se encontram em jogo. 

Para Celso Furtado, os países ricos tinham um interesse específico em 
afirmar que eram os mais desenvolvidos e que, por meio do crescimento 
econômico, os mais pobres poderiam alcançar o mesmo resultado. Ao final 
de seu ensaio “O mito do desenvolvimento”, de 1974, o economista chega à 
conclusão de que a ideia de desenvolvimento econômico no sentido de que 
os povos pobres algum dia chegariam a ser como os ricos é um mito, e 
esse mito serviria para mobilizar os povos das periferias a sacrificar-se 
legitimando a destruição do meio físico e de diversas formas culturais e 
assim contribuindo para a manutenção da dependência dos povos dos 
países periféricos em relação aos mais ricos. (MASCARENHAS, 2010, p. 
64). 
 

Segundo Souza (1999, p. 21), “A segunda corrente encara o 

crescimento econômico como uma simples variação quantitativa do produto, 

enquanto o desenvolvimento envolve mudanças qualitativas no modo de vida das 

pessoas, das instituições e das estruturas produtivas”. 

 

4.4 O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

A terceira indagação Veiga atribui a um fato bem mais complexo e 

desafiador e cita que: 

 
Muito mais complexo é o desafio enfrentado por pensadores menos 
conformistas, que consiste em recusar essas duas saídas mais triviais e 
tentar explicar que o desenvolvimento nada tem de quimérico e nem pode 
ser amesquinhado como crescimento econômico. Esse “caminho do meio” é 
o mais desafiador, pois é bem mais difícil de ser trilhado. (VEIGA, 2008, p. 
17). 
 

Veiga menciona, num terceiro momento, uma linha de pensamento 

mais complexa e desafiadora do que as anteriores, a qual ele cita: 

 
Aqui está a mudança fundamental no modo de se entender o 
desenvolvimento. E ela certamente não foi exposta de forma mais 
sistemática e cristalina do que na série de conferências proferidas entre 
1996 e 1997 pelo indiano Amartya Sen, como membro da presidência do 
Banco Mundial. Em 1998, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia, e no 
ano seguinte, editou essa série de conferências sob o título 
“Desenvolvimento como liberdade” a obra que certamente mais traz 
respostas positivas e diretas à pergunta: o que é desenvolvimento? (VEIGA, 
2008, p. 32 – 33). 
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A terceira resposta para a indagação sobre o que é desenvolvimento 

seria com base no pensamento e na teoria desenvolvida pelo indiano Amartya Sen, 

tendo como visão geral o desenvolvimento como liberdade. 

Para Sen (2000, p. 10), “O desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de agente”. 

Borges (2007, p. 25), menciona que “Nessa visão, o desenvolvimento 

pode ser entendido como um processo de transformação social, que tem como 

objetivo igualar as oportunidades, tanto sociais quanto políticas e econômicas”. 

Mascarenhas (2010, p. 64), ao falar sobre outras explicações do 

fenômeno que vão além das variáveis explicativas e que questionam também o que 

seria desenvolvimento, menciona que o indiano Amartya Sem (2000) “combina 

preocupações econômicas, sociais, políticas, entre outras, para compor o que 

entende pelo termo”. 

O enfoque das liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de 
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com 
crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento da renda das 
pessoas, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social.  
O crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser 
muito importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas 
pelos membros da sociedade, mas as liberdades dependem também de 
outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por 
exemplo, os serviços de educação, saúde) e os direitos civis (por exemplo, 
a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas. (SEN, 
2000, p. 17). 
 

Segundo Borges (2007, p. 25),“o desenvolvimento pode ser entendido 

como um processo de transformação social, que tem como objetivo igualar as 

oportunidades, tanto sociais quanto políticas e econômicas”. 

Segundo Sem (2000),  não existe desenvolvimento sem melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e sem a liberdade das mesmas. Para Sen (2000, p. 

29), “Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de 

privação de liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer [...] pessoas têm pouco 

acesso a serviço de saúde, saneamento básico ou água tratada”. 

Todos os cidadãos devem ter acesso, em igualdade de condições, a 
programas de assistência para deficientes, para mães e filhos, para idosos, 
voltados para a compensação das desigualdades naturais ou físicas [...] 
população também deveria ter iguais oportunidades de acesso a serviços 
públicos, tais como educação, proteção à saúde, e moradia. (SACHS, 2004, 
p. 39). 
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Gonçalves (2014, p. 17) menciona que Amartya Sen: “demonstrou que 

o desenvolvimento de um país está ligado às oportunidades que ele oferece à 

população de fazer escolhas e exercer a sua cidadania, incluindo a garantia aos 

direitos sociais básicos e direitos civis”. 

Para Gonçalves (2014, p. 17), “A liberdade é de relevante importância 

para o desenvolvimento em razão da avaliação e da eficácia [...] A posição de 

eficácia se refere à eficácia individual e social da liberdade, no sentido de melhorar o 

potencial das pessoas para cuidarem se si mesmas e para influenciarem o mundo”. 

Na procura de melhorar a qualidade de vida da sociedade, as pessoas 

precisam ter a liberdade de lutarem e exigirem os seus direitos. É preciso que as 

mesmas participem de forma ativa da formulação das políticas públicas. 

Segundo Mascarenhas (2010, p. 67), “O enfoque nas liberdades 

humanas traz novos elementos para se pensar o desenvolvimento”. Para Sen (apud 

Mascarenhas, 2010, p. 67), “Importam tanto os “processos” que permitam liberdade 

de decisão e ação como as “oportunidades” que as pessoas têm de obter resultados 

valiosos, dados as circunstâncias”. 

Não são apenas os resultados atingidos (como renda elevada) que 
importam. Os processos de tomada de decisão também são importantes, e 
não somente como meios para atingir resultados valiosos do 
desenvolvimento, mas também devem ser entendidos como parte 
constitutiva dos fins do desenvolvimento (MASCARENHAS, 2010, p. 37-68). 
 

E acrescenta Sem (2000, 30), “No que se refere a outras privações de 

liberdade, a um número enorme de pessoas em diversos países do mundo são 

sistematicamente negados a liberdade política e os direitos civis básicos”. 

A falta de liberdade mencionada pelo autor não está ligada apenas as 

privações de direitos sociais, mas também, aos aspectos políticos e direitos civis. 

Segundo Sen (2000, p. 31), “pessoas sem liberdades políticas ou 

direitos civis, elas são privadas de liberdades importantes para conduzir suas vidas, 

sendo-lhes negada a oportunidade de participar de decisões cruciais concernentes a 

assuntos públicos”. 

Na procura de melhorar a qualidade de vida da sociedade, as pessoas 

precisam ter a liberdade de lutarem e exigirem os seus direitos. É preciso que as 

mesmas participem de forma ativa da formulação das políticas públicas e façam 

valer o seu direito. 
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4.4.1 A participação do Terceiro Setor no Desenvolvimento a Liberdade dos Direitos 

Sociais. 

 

Cita o art. 6º da Constituição Federal de 1988 que são direitos sociais 

“à educação; a saúde; a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados”. 

Os direitos expostos no art.6º da Constituição Federal do Brasil, estão 
voltados à garantia de melhores qualidades de vida aos mais fracos, com a 
finalidade de diminuir as desigualdades sociais. [...] A ausência ou 
insuficiência dos direitos sociais, como trabalho (renda), educação, saúde, 
moradia, alimentação, bem como a existência de circunstância e arranjos 
sociais que dificultam o ingresso a esses direitos e à vida digna, criam 
sérios impedimentos ao exercício de todos os outros direitos humanos e 
fundamentais (ZANETTI, 2011, on-line). 
 

As pessoas, independentemente do motivo, quando são privadas de 

exercerem os seus direitos sociais, deixam de exercer a sua cidadania. 

Tendo estudado o “Terceiro Setor” no capitulo 2 desta dissertação, 

cabe analisar as formas como o mesmo pode participar no desenvolvimento regional 

e local. 

A própria Constituição possibilita largamente o desenvolvimento do Terceiro 
Setor na efetivação dos direitos sociais em conjunto com o Estado que, 
sozinho, não conseguiu e não consegue prestar de forma eficiente e a 
contento esses serviços à coletividade. E, nesse contexto, convoca a 
sociedade a assumir sua cota de responsabilidade na efetivação dos 
direitos sociais (LAURINDO, 2006, p. 72). 

 

QUADRO 8 – CONVOCAÇÃO DA SOCIEDADE A PARTICIPAR NA 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. 

Artigos na CF/88 - Convocação da Sociedade (Cota Responsabilidade na Efetivação dos 
Direitos Sociais). 

Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, 

Art. 199, 1 
As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

Art. 204 
As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social, previstos no Art, 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
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Art. 204, I 
descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social; 

Art. 204, II 
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis 

Art. 213 
Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionários ou filantrópicas, definidas em lei que: 

Art. 203, I 
comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 
educaçã0; 

Art. 203, II 
assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

Art. 227, 1 
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e 
obedecendo os seguintes preceitos; 

Art. 194 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e assistência social. 

Art. 197 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. 

Art. 198, III participação da comunidade. 

Art. 205 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 209 O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

Art. 225 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações. 

Art. 227 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Art. 230 
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à 

Fonte: Autor – Base de dados Laurindo, 2006. 
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Ao se valer de expressões tais como sociedade, comunidade, pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado, população dentre outras, está a 
Constituição da República Federativa do Brasil confirmando seu apoio ao 
Terceiro Setor, demonstrando que não é apenas responsabilidade do 
Estado, mas de toda a sociedade, a promoção dos direitos sociais 
(LAURINDO, 2006, p. 74). 

 

As Organizações do Terceiro Setor contribuem com os seus usuários 

ao proporcionar aos mesmos acesso a alguns direitos sociais, como por exemplo, os 

citados no quadro 9. 

 

QUADRO 9 – LIBERDADE DE ACESSO (DIREITOS SOCIAIS) 

Liberdade de Acesso a Alguns Direitos Sociais 

Direitos Sociais Disponíveis 

Moradia 

Alimentação 

Segurança 

Conforto 

Lazer 

Saúde 

Educação 
Fonte: Autor. 

 

Importante ressaltar que as Organizações do Terceiro Setor, através 

dos serviços prestados a sociedade, ao permitirem que os seus usuários usufruam 

de boa alimentação, boa educação, boa saúde, acesso a um ambiente agradável, 

acesso ao lazer, tenham segurança, contribuem de forma direta com estes e de 

forma indireta com a sociedade no desenvolvimento social. 

Acredita-se que o acesso aos direitos sociais contribui e muito com o 

Desenvolvimento Local e Regional, uma vez que estes tendem a melhorar da 

qualidade de vida das pessoas e da sociedade de uma forma geral. 

Portanto, Segundo Laurindo (2006, p. 75), “O papel complementar do 

Terceiro Setor à função do Estado na prestação dos direitos sociais deve ser 

amplamente apoiado, o que se concretiza através de parcerias”, parcerias estas que 

foram estudadas nos capítulos anteriores. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO LOCAL 
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Após, conceituar Desenvolvimento através da visão de alguns autores 

e mencionar as três principais correntes, sejam elas: Desenvolvimento como 

Sinônimo de Crescimento, O Mito do Desenvolvimento; e Desenvolvimento como 

Liberdade, será abordado o contexto do desenvolvimento em âmbito local. 

Para falar de desenvolvimento local é preciso, antes de tudo, entender 

o processo de planejamento, implantação e execução de políticas públicas. 

As políticas públicas, de uma forma geral, são identificadas pelas funções 
administrativas que exercem, sendo planejadas, implantadas e geridas pelo 
Estado por meio de órgãos federais, estaduais e municipais, buscando 
atender às necessidades coletivas da sociedade, num âmbito territorial atual 
(ALMEIDA, 2008, p. 14). 
 

De uma maneira geral, o Estado é quem planeja, implanta e gera 

políticas públicas. As políticas públicas intentam atender e satisfazer às 

necessidades coletivas da sociedade, e de formal alguma implantadas com o 

objetivo de satisfazer apenas a vontade do Gestor ou de pequenos grupos de 

interesse. 

A participação da comunidade na formulação e implementação do 
desenvolvimento regional e local, ressalta a relevância do seu papel no 
processo de formação e consolidação das identidades regionais, facilitando 
a construção de conceitos essenciais para o desenvolvimento (MARTINEZ; 
OLIVEIRA, 2013, p. 303). 
 

O planejamento de expansão e desenvolvimento não devem ser 

realizados apenas por um pequeno grupo de pessoas; ao contrário, os responsáveis 

por planejar a expansão e o desenvolvimento devem criar mecanismos onde a 

sociedade possa de alguma maneira participar. 

A falta de participação da comunidade é apontada, na literatura produzida 
pelas principais instituições internacionais da área de fomento do 
desenvolvimento, como uma das principais causas do fracasso de políticas, 
programas e projetos de diferentes tipos que acarretem o desenvolvimento 
(MARTINEZ; OLIVEIRA, p. 303). 
 

Segundo Almeida (2008, p. 14), “Os processos de desenvolvimento 

local implicam esforças articulados de atores estatais, da sociedade civil e do capital, 

dispostos a levar adiante projetos que surjam da negociação de interesses”. 

Os responsáveis por elaborarem políticas públicas devem criar 

mecanismos que permitam a participação da sociedade e demais interessados de 

forma geral. Entidades Estatais, Comerciantes, Empresários, todos os interessados 

devem possuir um espaço, caso queiram, para participem da elaboração de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento e expansão. 
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[...] a ausência de uma interação suficiente com os segmentos 

relevantes da sociedade tende a fazer que muitas das ações públicas sejam mal 

valoradas, tornando-se incapazes de alcançar integralmente os objetivos propostos 

(MARTINEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 303). 

A falta de interação entre Estado e Sociedade pode vir a ocasionar a 

elaboração e a implementação de uma política pública que não seja a ideal, ou seja, 

que não satisfaça a real necessidade coletiva da sociedade. 

[...[ os desafios locais impulsionam a sociedade a traçar estratégias que 
fortaleçam suas capacidades na solução dos problemas, em conjunto com 
os diversos atores institucionais que a integram. Para tanto, é 
imprescindível o fortalecimento das capacidades do Estado – nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal – e dos atores sociais coletivos, no nível local, 
com foco em promover a articulação entre todos, visando à implementação 
e à gestão de políticas públicas que gerem resultados efetivos à sociedade 
(TENÓRIO, 2004 apud ALMEIDA, 2008, p. 15). 
 

De fato percebe-se através da fala dos autores Martinez; Oliveira; 

Almeida a importância da interação entre Estado e Sociedade em planejar, elaborar 

e executar políticas públicas, a fim de que a mesma venha a obter o êxito esperado 

e contribua de fato com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e satisfaça as 

necessidades coletivas da sociedade. 

É preciso unir os esforços. O Estado não deve agir de forma isolada e 

a sociedade não deve ir de contra o Estado; ao contrário, segundo Martinez; Oliveira 

(2013, p. 303) “[...] é relevante analisar o desenvolvimento regional, sob diversos 

aspectos com a perspectiva da criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento, com a interação dos atores sociais e do poder público”. 

Assim,  

A planificação do desenvolvimento regional é antes de mais nada, uma 
atividade societária, visto ser uma responsabilidade compartilhada por 
vários atores sociais: o estado, evidentemente, por razões várias e 
conhecidas, e a própria região, enquanto comunidade regional, polifacética, 
contraditora e difusa, por vezes, mas comunidade, enfim, locacionalmente 
específica e diferenciada. Sem a participação da região como um 
verdadeiro ente social, o planejamento regional consiste apenas – como 
mostra a experiência histórica – em um procedimento de cima para baixo 
para distribuir recursos, financeiros ou não entre espaços erroneamente 
(BOISIER, 1995 apud MARTINEZ; OLIVEIRA, p. 303). 
 

Além de criar mecanismos que fortaleçam a participação da sociedade 

na elaboração, implementação e execução de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento e expansão, ao Estado cabe também avaliar de forma 

concomitante se estas políticas atendem de fato ao objetivo social que fora proposto 

no momento de sua elaboração, pois como menciona Almeida (2008, p. 5), 
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“Considerando o atual cenário de desenvolvimento local do Brasil, nota-se que o 

grande desafio para os gestores de políticas públicas é o processo de avaliação 

dessas políticas”. 

Segundo Almeida (2008, p. 5) “[...], não basta implementar políticas 

públicas; faz-se necessário avaliar as contribuições de suas ações, norteadas por 

seus principais objetivos e por sua razão de existência”. 

Percebe-se a grande necessidade de planejar políticas públicas. O 

planejamento de políticas públicas, em especial quando voltadas para a área de 

desenvolvimento e expansão, deve ter a participação da sociedade, pois esta é a 

principal interessada. Além do mais, é preciso que o gestor acompanhe e realize um 

acompanhamento das mesmas, a fim de verificar se o objetivo almejado com a 

implantação das políticas públicas está sendo alcançado. 
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5 – PESQUISA 

 

Nesta etapa, realizou-se uma pesquisa de campo, onde o pesquisador 

esteve in loco nas organizações (Dispensário de Assistência Vicentina e Casa da 

Criança) e utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, com 

perguntas semiestruturadas e, para facilitar o manejo dos dados, este foi dividido em 

blocos. 

Dispensário de Assistência Vicentina – situado na Rua José Ribeiro 

Calazans, nº 113, Município de Guará, Estado de São Paulo. 

Casa da Criança – situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 823, 

Município de Guará, Estado de São Paulo. 

Para as duas Entidades, o questionário foi encaminhado por meio 

eletrônico; contudo, para a Casa da Criança, por solicitação do entrevistado, foi feita 

de maneira presencial a fim auxiliar no preenchimento do mesmo. Importante 

ressaltar que em momento algum foram feitas interferências e ou induções na 

resposta do entrevistado. 

5.1 – PERFIL DO SUJEITO 

 

O quadro 10 identifica as organizações pesquisadas, sendo elas 

denominadas de: Dispensário de Assistência Vicentina e Casa da Criança. Mostra o 

cargo ou função do sujeito entrevistado, assim como a sua formação e seu tempo de 

experiência na instituição e experiências anteriores em outras instituições do terceiro 

setor. 

 

 QUADRO 10 – PERFIL DO SUJEITO 

Identificação Cargo /Função Sexo Idade Escolaridade 
Tempo na 
Instituição 

Experiência 
anterior 

Dispensário Presidente Masculino 30 Superior / Direito 
2 anos e 9 

meses 
Não Há 

Dispensário Administrador Masculino  55 Nível Médio  5 anos Não Há  

Casa da 
Criança 

Auxiliar 
Administrativa. 

Feminino - 
Superior / 
Pedagogia 

20 anos Não Há 

Casa da 
Criança 

Diretor Feminino - 
Pós Graduação / 
Gestão Escolar 

15 anos Não Há 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 
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Os sujeitos que trabalham nas organizações do terceiro setor 

gerenciam tanto recursos próprios quanto recursos públicos repassados pelo Estado 

através de parcerias. A principal preocupação dos gestores está em melhorar a 

qualidade de vida das pessoas (usuários dos serviços prestados), e como 

consequência, melhorar a qualidade de vida da sociedade. 

Pode-se apontar um diferencial com relação à Casa da Criança, 

quando se visualiza que, além de formação profissional, tanto diretor quanto auxiliar 

administrativo possuem mais de 10 anos de tempo se serviços na instituição, 

portanto, conhecem bem a rotina da organização.  

Ressalte-se que os gestores das organizações do terceiro setor, além 

de possuírem certo conhecimento em gestão, devem estar atentos às legislações 

que norteiam a forma de recebimento e a forma de prestação dos recursos advindos 

dos órgãos públicos. 

5.2 - O PERFIL DAS INSTITUIÇÕES. 

 

No quadro 11 procura-se demonstrar a data de fundação das 

organizações e sua finalidade estatutária, assim como, o número de funcionários 

contratados de forma direta, com vínculo celetista (CLT). 

 

QUADRO 11 – PERFIL DAS INSTITUIÇÕES 

DESCRIÇÂO Dispensário Casa da Criança 

Data da 
Fundação 

1972 1968 

Finalidade 
Estatutária  

Associação civil de direito privado, 
filantrópico, beneficente, sem fins 

lucrativos, caritativa e de assistência 
social, de duração por tempo 

indeterminado, com personalidade 
jurídica própria 

A casa da criança tem por finalidade: 
“Prestar serviços gratuitos permanentes e 
sem qualquer discriminação de clientela 

até a idade de 5 anos e 11 meses”, isto é, 
atender a toda a sociedade da nossa 

cidade.30 
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Empregos 17 30 

Usuários 
Atendidos 

20 224 

Público Alvo 

Idosos Nascidos ou Residentes no 
Município em Situação de 

Vulnerabilidade e Risco Social com 
idade igual ou superior a 60 anos. 

Crianças de 01 ano e 06 meses até 05 
anos e 11 meses. 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 

 

Ao analisar o Quadro 11, percebe-se que tanto a Dispensário, como a 

Casa da Criança são organizações sem fins lucrativos, característica necessária 

para se concretizar como organizações do terceiro setor. 

Percebe-se que as organizações pesquisadas possuem mais de 40 

anos de vida. Ambas possuem prédio próprio e atuam com uma capacidade abaixo 

do seu limite máximo. 

O art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, menciona que para celebrar as 
parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão: 
V – possuir: 
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 
o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas (BRASIL, 2014). 
 

O Dispensário possui capacidade para atender 22 usuários, mas no 

momento, devido às condições financeiras, atende a 20 usuários em período 

permanente. 

A Casa da Criança possui capacidade de atender 240 crianças, porém, 

devido às condições econômicas, atende a 224 crianças em período integral de 8 

horas diárias. 

Verifica-se que ambas as organizações possuem quadro próprio de 

funcionários, com vínculo empregatício (CLT), tendo o Dispensário 17 funcionários 

de forma direta e a Casa da Criança, 30 funcionários. 

Ao gerar trabalhos de forma direta, as organizações, além de contribuir 

com uma melhor desenvoltura dos seus serviços prestados, contribuem também 

com o desenvolvimento econômico municipal e regional, uma vez que os frutos dos 

salários desses empregados tendem a aquecer a economia local e regional. 
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5.3 – A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

No quadro 12 verifica-se como se dá a forma hierárquica de cada 

entidade, assim como, procura mostrar os principais serviços por elas prestados. 

Segundo consta do Portal da Educação (2015), a estrutura 

organizacional “é o sistema formal de tarefas e relacionamentos de autoridade que 

controla como as pessoas coordenam suas ações e usam os recursos para atingir 

os objetivos organizacionais”. 

 

QUADRO 12 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Descrição Dispensário Casa da Criança 

Divisão Hierárquica 

Diretoria Diretoria 

Setores: Setores: 

1 – Coordenação; 1 – Administração 

2 - Administração 
2 – Demais Funcionários 

3 – Demais Setores 

Voluntários – Nº 10 Voluntário – Nº 19 

Quadro de Funcionários 

Coordenador; Diretor; 

Administrador Financeiro Professor Infantil; 

Assistente Social Professor de Ed, Física; 

Enfermeiro Educador Social 

Técnico de Enfermagem Cozinheira 

Cuidador Auxiliar de Cozinha 

Auxiliar de Escritório Auxiliar de Limpeza 

Auxiliar de Limpeza 
Agente Administrativo 

Cozinheira 

Principais Serviços Prestados 

Moradia; 
Alimentação; 

Alimentação; 

Saúde; Educação; 

Assistência Social; Atividades Culturais 

Ambiente Saudável. Ambiente Saudável 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 
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Através da estrutura organizacional, pode-se visualizar a hierarquia da 

organização. 

Ao analisar a estrutura das organizações, percebe-se que ambas 

possuem um escalão hierárquico padrão, sendo as ordens dadas de cima para 

baixo. 

Interessante que a alta administração, ou seja, presidente e 

administradores tenham um bom contato com os profissionais que lidam dia-a-dia 

com os usuários, pois esse contato visa a melhorar a comunicação e interação dos 

mesmos, proporcionando um ambiente mais saudável e cordial. 

Por se tratar de organizações sem fins lucrativas, que prestam serviços 

de utilidade públicos, visam a satisfazer as necessidades dos seus usuários e 

minimizar os anseios da sociedade, por isso os gestores devem ter em mente que é 

preciso ouvir os profissionais da base para juntos planejarem, executarem e sempre 

buscar melhorar o padrão dos serviços prestados. 

Ao analisar os principais serviços prestados pelas organizações, 

percebe-se que as duas organizações, cada qual na sua área de atuação, 

contribuem com o desenvolvimento social ao proporcionarem aos seus usuários 

acesso há alguns dos direitos sociais mencionados no art. 6º da Constituição 

Federal do Brasil de 1988, como por exemplo: 

1 - O Dispensário: Moradia, alimentação, saúde, assistência social e 

cuidados com o idoso, além de outros de forma indireta, como segurança, etc. 

2 - A Casa da Criança: Alimentação, educação, cultura e lazer, 

ambiente limpo e agradável, entre outros. 

Quando as Organizações do Terceiro Setor fornecem serviços 

adequados, suficientes para proporcionar a cidadania aos seus usuários, está 

contribui não só com o desenvolvimento social, mas também, com o 

desenvolvimento econômico, uma vez que, ao saber que os seus entes queridos 

estão sendo bem tratados, os familiares desses usuários tendem a trabalhar com 

mais tranquilidade, ou seja, com menor preocupação. Acredita-se que quando o ser 

humano trabalha com maior tranquilidade, ele tende a produzir mais e assim por 

diante. 
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5.4 – A FONTE DE RECURSOS 

 

Toda organização precisa de recursos para gerir o negócio e 

sobreviver. Em uma organização com fins lucrativos, comum que os recursos são 

oriundos da comercialização do bem negociado ou do serviço prestado. 

Nas organizações do terceiro setor, cuja organização não possui 

finalidade lucrativa, os recursos podem advir tanto da comercialização de um bem 

ou serviço, como de doações de pessoas físicas ou jurídicas, recursos 

governamentais. 

Tanto o Dispensário quanto a Casa da Criança recebem recursos 

públicos (parcerias com o Estado). Os recursos públicos recebidos possuem como 

intuito contribuir com a manutenção e a continuidade dos serviços prestados por 

estas organizações. 

Através do quadro 13 demonstra-se as origens dos recursos das 

organizações pesquisadas, assim como analisar qual o percentual (%) de 

dependência dessas organizações quanto aos recursos repassados pelos órgãos 

públicos. 

 

QUADRO 13 – FONTE DE RECURSOS E FORMA DE PARCERIA  

Identificação Rec. Municipais 
Rec. 

Estaduais 
Rec. Federais 

Rec. 
Próprios 

Contribuição de 
Terceiros 

Dispensário 38% 11,25% 7,02% 39,94% 3,80% 

Forma de 
Parceria 

Subvenção Subvenção Subvenção Usuários Pessoa Física 

Casa da 
Criança 

4,84% 0 94,13% 0 1,02% 

Forma 
Parceria  

Convênio 
Alimentação 

 0 
Convênio 
(Fundeb) 

0  Pessoa Física 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 

 

Pode-se verificar que o Dispensário utiliza-se de vários tipos de 

recursos. Ressalta-se que os ”recursos próprios” mencionados na tabela 

(Dispensário) são advindos da contribuição dos usuários (dimensão estabelecido no 

Estatuto do Idoso). Segundo o presidente da instituição, esse pagamento pode ser 

de até 70% do valor da aposentadoria do idoso e esses pagamentos representam 

39,94% das fontes de recursos da entidade. 
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As contribuições de terceiros, tanto pessoas físicas como jurídicas 

representam apenas 3,80% das fontes de financiamento da entidade. 

Ressalte-se que a entidade, em parceria com o Estado, arrecada 

mensalmente recursos dos órgãos públicos, tanto Municipal, Estadual e Federal. Ao 

somar o percentual dos repasses, os mesmos representam uma média de 56,27%, 

sendo 38% origem de recursos públicos municipais, 11,25% origem de recursos 

públicos estaduais e 7,02% origem de recursos públicos federais, em relação ao 

total do valor orçado pela entidade (previsão de receita). 

O contrato existente para ambos os repasses dá-se por meio de 

“Subvenção Social”, tempo de duração de um ano, sendo os repasses feitos 

mensalmente. Segundo o presidente da entidade, os repasses normalmente são 

depositados sem atrasos em dia combinado. 

Quanto à Casa da Criança, através do quadro 13 pode-se perceber 

que sua maior fonte de recurso dá-se através dos repasses públicos federais, os 

quais representam 94,13% quando comparado com o valor orçado pela entidade. 

A Casa da Criança possui 2 convênios com os órgãos públicos, sendo 

um de origem municipal, o qual representa 4,84%, destinados (vinculados) 

exclusivamente para a compra e preparo de “Alimentação”. 

O segundo convênio tem por origem os recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e representa 94,13% das receitas 

arrecadadas pela entidade. 

Percebe-se que as contribuições de pessoas físicas representam uma 

média de 1,02% das receitas arrecadadas, e que a entidade não possui fonte 

geradora de recursos próprios. 

O Dispensário é dependente dos repasses públicos. Em média mais de 

50% das receitas arrecadadas pela entidade é de origem pública. 

Em suma, quanto menor a dependência da entidade com relação aos 

repasses públicos, maior a sua autonomia e maior o seu poder de negociação. 

Mesmo com a entrada em vigor da Lei Federal Nº 13.019/2014, os 

contratos de repasses no exercício de 2017 seguem como sendo “subvenções 

sociais”, quando já deveria ser realizado através de: “termo de colaboração” ou 

“termo de fomento”, ambos já estudados em capítulos anteriores.  
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Segundo o presidente da entidade o contrato no exercício de 2017 

segue como “subvenção social”, pois o mesmo foi renovado no final do exercício de 

2016. 

Para o pesquisador, a entidade, ao não respeitar o vigor da Lei 

Federal, corre o risco de ficar à mercê da interpretação de auditores do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (Órgão Fiscalizador de Controle Externo) e corre o 

risco de sofrer advertência e possíveis punições pelo mesmo. 

Apesar do bom trabalho realizado, percebe-se que a Casa da Criança 

não possui mecanismos de captação de recursos próprios e sem os recursos 

advindos do Estado não conseguiria sobreviver. 

A falta de sustentabilidade econômica pode ocasionar falta de 

autonomia, e a falta de autonomia pode interferir na missão institucional da entidade, 

o que pode propiciar desvio de finalidade. 

A entidade deve pensar em meios de arrecadar recursos e criar sua 

própria fonte de renda. Uma possível fonte de geração de renda talvez seja a de 

particularizar algumas vagas disponibilizadas. 

 

5.5 – PLANEJAMENTO 
 

No quadro 14, procura-se analisar como se dá o planejamento nas 

organizações pesquisadas tendo por base que um dos requisitos essenciais para 

que haja a formação de parceria entre Estado e Organização do Terceiro Setor é a 

elaboração de um plano de trabalho o qual será o objeto que vinculará a parceria e 

deverá constar: 

 

QUADRO 14 – PLANEJAMENTO 

Descrição Dispensário Casa da Criança 

Planejamento 
Estratégico 

Sim Não 

Elaboração 
Orçamento? 

As estimativas de entradas previstas no ano e o 
percentual da utilização estabelecido no Plano Individual 
de Atendimento de usuário decorrente da classificação 

de dependência conforme RDC 283 ANVISA. 

O orçamento é 
elaborado somente 

pela administração e 
direção 
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Apura seus 
Custos? 

Sim Sim 

Elaboração do 
Plano de 

Trabalho? 

Pela equipe multidisciplinar da Instituição, a 
coordenação de serviços e o tesoureiro da Instituição, 

observadas as políticas públicas da área de 
atendimento. 

Pela Administração e 
Direção 

Requisitos 
Elaboração Plano 

de Trabalho? 

As políticas de atendimento em ILPI e observadas as 
circunstâncias específicas dos usuários, muitas vezes 

sendo necessário em consonância com o Plano de 
Trabalho criar Projetos específicos. 

Voltado ao Plano de 
Trabalho Pedagógico 

Definição de 
Metas? 

Sim, pela diretoria da instituição em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Não Há 

Gerenciamento 
Recursos 
Públicos? 

Contas separadas, geridas pelo Tesoureiro da 
Instituição e pelo Gestor Financeiro contratado da 

instituição. 
Contas Separadas 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 

 

Quando perguntado aos gestores das organizações se as mesmas possuem 

planejamento estratégico, observa-se que a Dispensário menciona que sim 

enquanto que a Casa da Criança demonstrou desinformação sobre a existência do 

mesmo. 

No Dispensário, tanto o orçamento quanto os planos de trabalhos são 

elaborados com a participação de uma equipe multidisciplinar, enquanto que, na 

Casa da Criança, esse é realizado apenas pela Administração e Direção. 

Dentre os requisitos para a elaboração do plano de trabalho para a formação 

de parceria com o Estado definido pelo Dispensário, levam-se em consideração 

projetos específicos e circunstâncias dos usuários, enquanto que na Casa da 

Criança os requisitos para a elaboração desse plano levam em consideração apenas 

o plano de trabalho pedagógico. 

Quanto às metas propostas no plano de trabalho, a Dispensário menciona 

que estas são definidas pela diretoria da entidade em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e a Casa da Criança menciona que não há metas. 

Às organizações pesquisadas gerenciam os valores repassados pelos órgãos 

públicos em contas separadas, respeitando os ditames da lei. 

Por planejamento estratégico entende-se o planejamento que leva em conta 

todos os aspectos organizacionais. 

Nota-se que o Dispensário já se encontra em um processo mais maduro em 

relação à Casa da Criança. Os gestores da Casa da Criança demonstram 
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desinformação quanto à existência de um planejamento estratégico. Percebe-se que 

organizações as quais pensam de forma estratégica, todas as ações são planejadas 

em conjunto. 

Envolver os diversos setores e departamentos na elaboração do orçamento e 

do plano de trabalho torna-se um diferencial das organizações, visto que quanto 

maior a participação dos envolvidos no processo de prestação de serviços, maior as 

chances de sucesso na alocação dos recursos. 

As organizações do terceiro setor ao formarem parcerias com o Estado 

devem estar atentas ao plano de trabalho, pois este tende a vincular a execução da 

parceria.  

Ao pesquisar a Casa da Criança nota-se que há um pequeno equivoco quanto 

ao entendimento com relação ao plano de trabalho mencionado pela Lei Federal nº 

13.019/2014, a qual confunde com o plano pedagógico.  

Apesar de o plano pedagógico ser considerado um plano de trabalho 

(docência), cabe ressaltar que o plano de trabalho mencionado na Lei Federal nº 

13.019/2014 difere do plano pedagógico uma vez que esse tende a atribuir metas e 

objetivos relacionados aos recursos que serão repassados às organizações através 

da parceria entre Estado e Organização do Terceiro Setor. 

O plano de trabalho referido na Lei 13.019/2014 procura estabelecer metas e 

objetivos, procura propor cronogramas de recebimento e execução, enfim, menciona 

os direitos e as obrigações de ambos os parceiros. 

Portanto, seria aconselhável que as futuras parcerias entre Estado e Casa da 

Criança observassem esse requisito fundamental que é a elaboração do plano de 

trabalho mencionado na Lei 13.019/2014, a fim de evitarem apontamentos por parte 

dos responsáveis por fiscalizar, avaliar e monitorar o objeto da parceria e, 

consequentemente, evitar futuros pedidos de reembolsos dos recursos aos cofres 

públicos, os quais foram gastos sem a devida observação ao plano de trabalho. 

 

5.6 – EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Por execução dos recursos, entende-se a fase em que a entidade, 

recebedora dos repasses públicos, gasta o recurso recebido. 
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Segundo a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, em seu art. 

22 menciona que: “deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas 

mediante termo de colaboração ou de fomento: II - A – previsão de receitas e de 

despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos 

abrangidos pela parceria”. 

No plano de trabalho deverão constar as previsões de receitas, ou seja, 

as previsões dos repasses a serem enviados pelos órgãos públicos, assim como a 

previsão da despesa, ou seja, a forma como a entidade irá gastar os recursos 

recebidos por esses órgãos. 

Na elaboração da parceria entre Estado e Organização do Terceiro 

Setor, a forma como se dará o gasto encontra-se previsto no plano de trabalho, o 

qual vincula toda a parceria. 

No quadro 15 pretende-se observar a forma como as organizações 

utilizam-se desses recursos públicos, ou seja, pretende-se observar se as 

organizações levam em consideração ao que foi estipulado no plano de trabalho 

proposto ao elaborar a parceria. 

 

QUADRO 15 – EXEÇUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS 

Descrição Dispensário Casa da Criança 

Despesas Realizadas – utiliza-se 
algum critério? 

Utiliza-se como referência o Plano 
Municipal de Assistência Social 

Não 

Como são Alocados os Recursos 
É observado o cronograma de 

desembolso do Plano de Trabalho 

De acordo com a 
necessidade da 

instituição 

A Execução leva em conta o que 
foi estabelecido no plano de 
trabalho? 

Sim. Não 

Se sim, por qual motivo? 
Motivo: Para que se tenha ordem e 

não ocorra nada fora do planejamento 
inicial. 

 Não consta 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 

 

Verifica-se que o Dispensário observa alguns requisitos quanto à forma 

de executar despesas com a utilização de recursos públicos, enquanto que a Casa 

da Criança menciona que gasta de acordo com as necessidades da instituição. 

Quando elaborado o plano de trabalho, neste deve haver uma cláusula 

onde mencione a previsão de receitas, a qual o órgão público se compromete em 

transferir para a entidade e uma previsão de despesas, as quais as organizações do 
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terceiro setor se comprometem com aquilo em que irão aplicar os repasses 

recebidos. Esta cláusula é que vincula o recebimento e a execução dos repasses 

recebidos pelos órgãos públicos. 

Nota-se que a Casa da Criança faz seu plano de trabalho com base no 

plano de trabalho pedagógico. De fato o plano pedagógico pode ser utilizado como 

um referencial. Porém, acredita-se que deve haver um plano de trabalho (documento 

específico) o qual traga no seu teor os objetivos, as metas, assim como o 

cronograma de desembolso e cronograma de execução de despesas entre outros, e 

que este seja direcionado especificamente para o contrato, ou seja, o termo de 

parceria (direitos e obrigações dos parceiros). 

Uma vez elaborado o plano de trabalho e aprovada a parceria, 

qualquer alteração do cronograma do mesmo só poderá ser realizada com a 

aprovação do órgão público concessor. 

Portanto, no intuito de se evitar possíveis transtornos ao final da 

parceria, compete ao órgão público concessor dos repasses públicos e as 

organizações do terceiro setor parceiras e recebedoras desses recursos elaborarem 

um plano de trabalho que vislumbre de forma clara e objetiva a forma como se dará 

os repasses (previsão da receita) e a forma como será executado (despesas a 

serem pagas com os recursos públicos). 

Cabe ressaltar que as metas e os objetivos propostos no plano de 

trabalho devem estar diretamente alicerçados no objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos usuários e da sociedade. 

A Organização do Terceiro Setor na qualidade de gestora dos recursos 

públicos repassados pelo Estado deve executar os seus desembolsos (despesas) de 

maneira clara, consciente e eficiente, e de acordo com o que foi estabelecido no 

plano de trabalho, a fim de que, às metas propostas e os objetivos pactuados sejam 

em sua totalidade atingidos. 

 

5.7 – CONTROLE SOCIAL 

 

Ao realizar parceria com o Estado e receber recursos públicos deste, 

as organizações adquirem para si a obrigação de prestar contas não só aos seus 

usuários, mas a toda sociedade sobre o gasto realizado com o repasse público. 
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Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal (2017), “A 

participação continua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela 

Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação 

das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação 

dos recursos públicos”. 

 
Por meio da participação na gestão pública, os cidadãos podem intervir na 
tomada da decisão administrativa, orientando a Administração para que 
adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo 
tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o 
gestor público preste contas de sua atuação. (PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, 2017). 
 

O controle pode ser realizado de diversas maneiras. Na administração 

têm-se como principais três tipos de controles, seja: o controle prévio, o controle 

concomitante e o controle posterior. 

Por controle prévio, têm-se aquele que é realizado na fase de 

planejamento das ações da entidade. Ele tem por objetivo verificar se o 

planejamento está alinhado aos objetivos e metas propostos pela entidade.  

Quando se trabalha com recursos públicos, o controle prévio pode ser 

visualizado no momento da elaboração do plano de trabalho, o qual servirá de 

vínculo entre a entidade e o Estado. 

O controle concomitante é aquele realizado no decorrer da execução 

do objeto planejado. Busca averiguar a qualidade como o bem está sendo fabricado 

ou a qualidade de como o serviço está sendo prestado. 

No caso das parcerias entre Estado e a entidade, o controle 

concomitante visa a averiguar se os gastos realizados estão de acordo com as 

metas e o cronograma proposto no plano de trabalho objeto de vinculo da parceria. 

O controle posterior visa a averiguar se o serviço prestado foi realizado 

de acordo com as normas estabelecidas e se o mesmo supriu as necessidades dos 

seus usuários e se como se deu o cumprimento das metas estabelecidas. 

O controle posterior é aquele que é realizado tanto pelos controles 

sociais, como pelo Poder Legislativo com o Auxílio do Tribunal de Contas. Ressalta-

se que estes últimos também podem exercer o controle prévio e concomitante, 

Através do quadro 16, observa-se como se dá a participação da 

sociedade junto às organizações na formulação, execução e controle dos repasses 

públicos. 
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QUADRO 16 – CONTROLE DOS REPASSES PÚBLICOS 

Descrição Dispensário Casa da Criança 

Dá transparência 
dos seus atos a 
sociedade? 

Sim – Divulgação de balancete em 
rede social e afixado no mural da 

instituição 
Não possui nenhum mecanismo 

Como é realizada a 
prestação de contas 
dos repasses 
recebidos? 

Obedecendo as normativas do 
Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo 
Somente relatórios para a Prefeitura 

A prestação de 
contas fica 
disponível para 
acesso do cidadão? 

Sim Sim 

Mecanismo de 
participação da 
sociedade na 
elaboração e 
execução do 
orçamento? 

Não há Não há 

Mecanismo que 
mede a satisfação 
do usuário quanto 
aos serviços 
prestados? 

Sim 

Não há 

Na última sexta-feira do mês é 
realizado um Projeto específico que 
reúne: idosos e os seus familiares, 
onde são tratados diversos temas, 
inclusive os caminhos que os 
usuários querem que a entidade 
caminhe, avaliando o que está 
sendo feito. 

Preocupação com a 
satisfação da 
sociedade? 

Não há Não há 

Diferencial dos 
serviços prestados? 

No município a Instituição é a única 
na modalidade que presta esse tipo 

de serviços para idosos. 

A entidade atende alunos de 01 anos e 
06 meses a 05 anos e 11 meses, no 
período integral, oferecendo 3 
alimentações diárias, como café da 
manhã, almoço e lanche da tarde, 
Possui hora de descanso para as 
crianças, como também alfabetização e 
atividades recreativas. 

Fonte: Investigação de campo realizada pelo autor. 

 

Percebe-se que no quesito transparência dos atos da sociedade, o 

Dispensário divulga os seus balancetes em rede social e os deixam disponíveis na 

entidade para apreciação de qualquer cidadão.  

Já a Casa da Criança mencionou não possuir nenhum mecanismo de 

transparência. 
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O pesquisador considera que as organizações por prestarem serviços 

de interesse público e por se utilizarem de recursos públicos na manutenção dos 

seus serviços, devem colocar à disposição da sociedade mecanismos mais visíveis 

e de fácil entendimento para a mesma. 

A transparência deve ocorrer não apenas com relação às receitas e as 

despesas executadas pela mesma, mas também em relação aos serviços prestados. 

Divulgar para a sociedade a forma como se deu a prestação dos 

serviços, o que foi feito, quanto houve de gasto, quais as melhorias, quais as 

dificuldades encontradas, como foi conduzida a parceria entre a entidade e o 

Estado, enfim a entidade deve divulgar tudo que achar conveniente e pertinente para 

a sociedade. 

Os trabalhos realizados devem ser divulgados e a forma como se dão 

os mesmos, além de, proporcionar melhor transparência da entidade, serve também 

como ferramenta de marketing, pois muitas pessoas na sociedade ao observar o 

que está sendo feito e a forma como se faz pode ocorrer de se enquadrem na causa 

e começarem a contribuir com a entidade, seja como voluntários, seja como 

financiadores e parceiros da mesma. 

Quanto à prestação de contas, observa-se que a Dispensário 

preocupa-se com as normas do Tribunal de Contas do Estado e a Casa da Criança 

apenas envia os documentos para a Prefeitura. 

Uma vez realizado o termo de parceria de acordo com as normas 

vigentes, a preocupação que as organizações devem ter em mente é executar 

(gastar os recursos públicos) dentro do que foi estabelecido no cronograma e objeto 

de desembolso. 

Tanto os Tribunais de Contas quanto as Prefeituras ao agirem na 

qualidade de controle externo, ao conferir os documentos apresentados para 

comprovar os gastos com os recursos públicos tendem a verificar se a execução 

está dentro do que foi estabelecido no plano de trabalho proposto ou pela entidade 

ou pelo poder público.  

Além disso, os órgãos de controle externo possuem a obrigação de 

verificar se os serviços prestados atendem as expectativas de qualidade, buscam 

melhorar a qualidade de vida dos seus usuários e se almejam a satisfação da 

sociedade. 
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Portanto, as organizações devem estar atentas ao que foi estabelecido 

no plano de trabalho e sempre verificar se a execução (gastos com recursos 

públicos) encontra-se em sintonia com o mesmo. 

Quanto aos quesitos de participação da sociedade na elaboração e 

execução do orçamento e quanto à preocupação da entidade com a satisfação da 

sociedade em relação aos serviços prestados, ambas as organizações responderam 

que não existe. 

Entende-se que envolver a sociedade no momento de elaborar e no 

decorrer da execução dos orçamentos, ou seja, no planejamento dos planos de 

trabalhos é tarefa árdua e conflitante, pois, podem ocorrer vários problemas quando 

esta participação não se dá de forma bem planejada e ordenada. 

As organizações devem elaborar os seus orçamentos, ou seja, os 

planos de trabalho de acordo com as suas necessidades, porém, antes de 

concretizarem a parceria deveriam disponibilizar algumas ferramentas que 

permitissem ao cidadão averiguar as metas e os objetivos traçados pela entidade e 

criar mecanismos de participação para que ao desejar sugerir alguma melhoria o 

faça e só após a análise dessas sugestões e possíveis correções que se acharem 

necessárias, sejam enviados os planos de trabalho aos órgãos públicos e fechado 

as parcerias. 

O mesmo pensamento segue quanto à participação da sociedade no 

momento da execução. As organizações devem dispor de mecanismos que 

permitam que a sociedade consiga comparar o que foi proposto com o que 

realmente está sendo executado, a fim de que com uma maior participação, caso 

haja desvios, esses sejam corrigidos em tempo hábil e concomitante. 

Como ferramenta pode-se pensar em utilizar tanto as redes sociais, 

quanto os vários canais de comunicação existentes (audiência pública; publicação 

em jornais de circulação local e regional; entrevistas em rádios locais). 

Quanto aos mecanismos que meçam a satisfação dos usuários, 

destaca-se que o Dispensário dispõe de um tipo de mecanismo, enquanto a Casa da 

Criança não dispõe de nenhum mecanismo. 

O usuário dos serviços é a razão da existência da entidade, portanto, 

as organizações devem colocar em prática mecanismos que permitam averiguar a 

satisfação desses usuários, sejam os usuários direitos e indiretos. 
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Por usuários direitos entendem-se os homens e mulheres com idade 

igual ou superior a 60 anos. que são o público alvo do Dispensário e as crianças 

público alvo da Casa da Criança.  

Já por usuários indiretos são as famílias desses usuários, às quais ao 

entregar os seus parentes aos cuidados de terceiros, muita das vezes o faz por 

entender que esses receberão melhor atenção e cuidados. 

O usuário indireto, ao perceber e comprovar que os seus parentes 

estão sendo bem cuidados, tende a se tranquilizar, a trabalhar e executar suas 

atividades de forma mais produtiva e eficiente. 

É de extrema importância que entidade disponha de mecanismos de 

participação dos usuários a fim de medir a satisfação dos mesmos e procurar obter 

junto destas possíveis propostas de melhorias e avaliação dos serviços prestados. 

No caso das duas organizações, por se tratem dos extremos, ou seja, 

senhores de certa idade e crianças, o ideal é que a entidade encontra-se meios para 

que o usuário externo passasse a interagir de forma frequente com a entidade e que 

a mesma demonstrasse de forma mais transparente possível os reais problemas 

enfrentados, assim como os principais serviços fornecidos, os custos de 

manutenção entre outros pontos que permitam a interação dos mesmos. Ressalta-

se que o Dispensário já deu um grande passo com relação a satisfação dos 

usuários. 

Quanto ao que considera diferencial dos serviços, o presidente do 

Dispensário não mencionou quais são os diferenciais dos serviços prestados quanto 

ao que comparados se os mesmos fossem prestados pelo Estado. Já a Casa da 

Criança cita que a entidade atende alunos de 01 ano e 06 meses a 05 anos e 11 

meses, no período integral, oferecendo 3 alimentações diárias, como café da 

manhã, almoço e lanche da tarde, além de possuir hora de descanso para as 

crianças, como também alfabetização e atividades recreativas. 

Percebe-se pela fala que os Gestores entendem que as organizações 

prestam, dentro de um universo, serviços essenciais e que isso não é um diferencial, 

porém é necessário conscientizar-se de que no ambiente Brasil, muitas são as 

pessoas que são privadas do básico, como alimentação, moradia, segurança, saúde 

e educação e, isso não longe da nossa realidade. 

Portanto, por mais simples que possam parecer às ações, desde que 

estas estejam sendo desenvolvidas com a intenção de melhorar a qualidade de vida 



95 
 

das pessoas e da sociedade e dentro dos limites pertinentes, elas devem ser 

divulgadas e tratadas com a devida atenção, a fim de procurar despertar na 

sociedade, pessoas que se juntem a causa e contribuam com a entidade, seja como 

voluntário, seja como um patrocinador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta seção demonstra as considerações finais e apresenta sugestões 

que possam contribuir no futuro para outros trabalhos acadêmicos relacionados a 

este tema. 

Diante do contexto, a pesquisa objetiva responder a questão principal: 

Analisar a gestão dos recursos repassados pelo setor público às Organizações do 

Terceiro Setor e verificar se: os mesmos estão sendo bem gerenciados? 

Para dar subsídios em responder a esta questão, foi feito levantamento 

teórico sobre o terceiro setor, gestão dos repasses públicos e sobre 

desenvolvimento. 

Num segundo momento, realizou-se pesquisa de campo em duas 

entidades sociais do município de Guará (Dispensário de Assistência Vicentina e 

Casa da Criança) localizadas no município de Guará – SP. Utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados, questionário com perguntas semi estruturadas, 

dividido em blocos. 

Em ambas as organizações da sociedade civil, o questionário aplicado 

foi respondido com a participação de 2 sujeitos, o presidente ou Provedor da 

instituição e o administrador (a) responsável pela gestão financeira da organização. 

Percebe-se que há nas organizações pesquisadas certo 

distanciamento do Presidente / Provedor quanto aos assuntos relacionados aos 

repasses públicos recebidos do Estado. 

A maior preocupação do Presidente / Provedor das organizações é 

formalizar a parceria e verificar se os recursos estão de fato sendo repassados. Ao 

administrador das organizações competem os demais esforços para que esses 

recursos sejam gastos de forma coerente com o previsto no plano de trabalho, assim 

como, a devida prestação de contas dos mesmos. 

Assim, as reflexões teóricas seguidas da pesquisa de campo 

possibilitaram análise dos resultados alcançados. 

Quanto à viabilidade econômica para o Estado em repassar recursos 

públicos às Organizações do Terceiro Setor, percebe-se que tanto os 

administradores responsáveis pelo Dispensário quanto pela Casa da Criança 

possuem mais de 5 anos de tempo de serviço na instituição, sendo o Administrador 

do Dispensário 5 anos e a auxiliar administrativa da Casa da Criança 20 anos. 
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O tempo de experiência não é requisito que implique uma boa ou má 

gestão, mas pressupõe que quanto mais experiência tiver o administrador melhor 

tende a ser a gestão. É o administrador que irá contribuir com o Diretor / Presidente 

da organização nos quesitos “direitos e obrigações”, ou seja, o que se pode ou não 

fazer. 

Tanto o Dispensário quanto a Casa da Criança possuem mais de 30 

anos de existência, e experiência na área dos serviços prestados 

A exigência trazida pela Lei Federal nº 13.019/2014 é de que a 

organização deve ter pelo menos: um, dois ou três anos de existência e experiência 

prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante. 

Dentre alguns dos aspectos de viabilidade econômica por parte do 

Estado como fator essencial para repassar recursos públicos às organizações do 

terceiro setor podem-se citar os quesitos: as duas organizações pesquisadas 

possuem prédio próprio e pessoal qualificado a executar os serviços 

As organizações contribuem com o desenvolvimento econômico ao 

gerar renda para as famílias (Dispensário possui 17 funcionários e a Casa da 

Criança 30 funcionários). 

Considera-se que Desenvolvimento Social é um processo que visa à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade. Percebe-se que as 

Organizações pesquisadas contribuem com o desenvolvimento social ao 

disponibilizar acesso a alguns direitos sociais como: 

1 Dispensário: Moradia, alimentação, saúde, assistência social, 

ambiente saudável; 

2 – Casa da Criança: alimentação, educação, lazer (atividades 

culturais) e um ambiente saudável. 

Os direitos sociais são destinados para toda a sociedade, sem 

distinção. Estão expostos no texto da Carta Magna com a finalidade de nivelar as 

desigualdades existentes em nossa nação, promovem a dignidade da pessoa 

humana e a cidadania, contribuindo para a redução das desigualdades entre as 

pessoas, ajustando os indivíduos as mais completas e dignas condições de vida.  

À Gestão dos Repasses Públicos repassados pelo Estado às 

Organizações do Terceiro Setor percebe-se: 
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Para que haja uma boa e regular execução dos recursos repassados 

pelo Estado é muito importante que às organizações planejem as suas ações de 

forma estratégica, ou seja, onde e como deverão ser utilizados os recursos 

repassados pelo Estado através da parceria. O Dispensário ao contrário da Casa da 

Criança faz uso do “planejamento estratégico”.   

Quanto ao Dispensário, deseja-se que o mesmo aperfeiçoe cada vez 

mais a sua capacidade de planejar e recomenda-se a Casa da Criança conhecer os 

benefícios do planejamento estratégico e aderir o mesmo, no intuito de melhorar 

cada vez mais a sua gestão. 

A elaboração do orçamento do Dispensário leva em consideração o 

plano individual de atendimento ao usuário e é elaborado pela equipe administrativa. 

O Plano de trabalho quanto ao termo de parceria é elaborado por uma equipe 

multidisciplinar e observa as políticas públicas da área de atendimento. A 

organização define suas metas em parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social. No momento da pesquisa ainda não havia um meio específico de 

participação social.  

Ao indagar os gestores da Casa da Criança sobre o planejamento da 

organização, os mesmos demonstram desinformação e citam não possuir um 

planejamento estratégico descrito e bem elaborado. Mencionam que seu plano de 

trabalho (planejamento) é voltado ao plano pedagógico é elaborado apenas pela 

administração e direção, assim como o seu orçamento. 

O Planejamento envolve a definição de uma visão com metas que a 

suportem e que possam ser avaliadas periodicamente e reajustadas conforme 

necessário. 

Importante ressaltar a importância do plano de trabalho (planejamento), 

uma vez que ele é que será o vinculador do termo de parceria. 

Acredita-se que quanto maior o número de envolvidos no processo de 

formulação do orçamento, menor as chances de erro. Por se tratar de recursos 

públicos às organizações recebedoras deveriam disponibilizar de ferramentas que 

permitissem a participação da sociedade quanto à elaboração do orçamento e plano 

de trabalho. 

Quanto à execução dos repasses públicos recebidos do Estado o 

Dispensário ao contrário da Casa da Criança utiliza-se como referência o Plano de 

Trabalho como base para realizar os seus gastos. O Dispensário leva em conta ao 
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que foi estabelecido com o intuito de que não ocorra nada fora do planejamento 

inicial. 

A execução dos gastos realizados com os recursos recebidos do 

Estado deve obedecer ao que foi estabelecido no plano de trabalho objeto de vinculo 

da parceria entre Estado e Organização do Terceiro Setor. 

Várias são as consequências para as organizações que se utilizam 

desses recursos sem a observância do que foi estabelecido no plano de trabalho, 

dentre elas destaca-se a solicitação de reembolso aos cofres públicos dos valores 

que foram gastos em não conformidade com o estabelecido. Portanto, para que haja 

uma boa gestão dos recursos públicos recebidos do Estado, às organizações 

precisam estar atentas ao que foi estabelecido no plano de trabalho e executar os 

seus gastos de acordo com o mesmo. 

Quanto ao Controle Social o Dispensário menciona que divulga os seus 

balancetes em rede social e afixa os mesmos no mural da instituição. A Prestação 

de contas dos repasses públicos recebidos é realizada de acordo com as normas 

expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

A organização não disponibiliza de mecanismos mais simplificados que 

permitam a participação da sociedade em verificar como de fato foram realizados os 

gastos com os valores recebidos dos órgãos públicos (apenas disponibiliza os 

balancetes após a execução concluída). 

A Casa da Criança também não dispõe de nenhum mecanismo de 

participação da sociedade sobre os valores recebidos e gastos (recursos públicos 

repassados pelo Estado). Desconhece das Instruções Normativas editadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde prevê a forma correta de 

prestação de contas dos recursos recebidos do Estado. 

Quando se administra recursos públicos deve-se ter em mente que é 

preciso dar claridade e transparência dos gastos realizados ao principal interessado, 

ou seja, a sociedade. 

A sociedade é a principal interessada em verificar se os gastos 

realizados estão sendo feitos de forma eficiente, clara e transparente. 

Antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014 a 

preocupação maior era em observar se os gastos eram de fato realizados sob a 

ótica do estabelecido no plano de trabalho (ênfase nos gastos). Uma das novidades 
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da Lei Federal 13.019/2014 é que ela enfatiza além dos gastos, a transparência, o 

controle social e sobre tudo a forma como os gastos são prestados contas. 

Portanto, cabem às organizações, do terceiro setor, recebedoras de 

recursos públicos adequarem-se às novas exigências da Lei e introduzir ferramentas 

que permitam a participação social, como é o caso da divulgação na internet e em 

locais visíveis de suas sedes de todas as parcerias que celebrar com o Estado, 

dentre outras exigências. 

No aspecto geral percebe-se que são necessários alguns ajustes tanto 

por parte do Dispensário quanto por parte da Casa da Criança em adequar-se as 

novas exigências. 

Deve-se ter em mente que a boa gestão dos recursos públicos 

recebidos não está apenas em realizar uma boa execução dos mesmos, mas sim, é 

preciso que se tenha um bom planejamento, um plano de trabalho bem definido e de 

claro entendimento, metas bem definidas e sobre tudo é preciso que as 

organizações permitam que a sociedade participe de forma prévia, concomitante e 

posterior das parcerias realizadas com o Estado. 

Diante do exposto, percebe-se que a formação de parcerias com as 

organizações do terceiro setor proporcionam viabilidade econômica para o Estado, 

e, portanto são viáveis. 

Os recursos públicos repassados às organizações do terceiro setor 

cumprem com a sua função social (proporcionar melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e consequentemente da sociedade através da disponibilização dos serviços 

sociais prestados). O Dispensário quanto à Casa da Criança oferece serviços de 

essencialidade públicos com muita qualidade e responsabilidade e pode-se afirmar 

que sem essas organizações o Estado não seria capaz de atender a demanda e a 

necessidade existente no município. 

A Gestão dos recursos públicos repassados ao Dispensário e à Casa 

da Criança, (pela Prefeitura Municipal) até o presente momento da pesquisa, ainda 

não estão adequados às novas exigências da Lei Federal nº 13.019/2014, 

principalmente quanto ao aspecto da transparência do termo da parceria e do plano 

de trabalho. 

Antes a ênfase era predominantemente no dispêndio do recurso 

público com a entrada em vigor da Lei Federal 13.019/2014 além da ênfase no 

gasto, destaca-se a preocupação com a eficiência e qualidade do gasto, assim como 
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a transparência como forma de viabilizar a participação e o controle da sociedade 

sobre os termos de parcerias entre Estado e às Organizações do Terceiro Setor. 

Desta forma, é prudente que o órgão repassador de recursos públicos 

(Prefeitura Municipal) e às organizações do terceiro setor (Dispensário e Casa da 

Criança) adequar-se as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014, principalmente 

nos quesitos de transparência; participação da sociedade; elaboração do plano de 

trabalho; controle e avaliação, uma vez que o não cumprimento poderá resultar em 

consequências impostas pela legislação. 

O Estado em parceria com as organizações do terceiro setor deve 

procurar elaborar planos de trabalhos que sejam viáveis a contribuir com a melhoria 

dos serviços prestados e buscar sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Quanto maior o acesso de pessoas envolvidas no processo de elaboração do 

planejamento e do plano de trabalho, melhor as chances de redução de vícios, erros 

e distorções. 

Assim, as organizações do terceiro setor devem capacitar seus 

colaboradores e gestores para que os mesmos estejam aptos a gerirem recursos 

públicos, a adequarem-se aos ditames da nova lei. 

Ressalta-se que para haver uma boa gestão dos recursos públicos 

repassados, não adianta apenas gastar o recurso de maneira correta, é preciso 

antes de tudo que a Entidade esteja apta a receber os recursos públicos, a 

organização de transparência dos seus atos e do resultado realizado com o mesmo, 

que a organização preste contas não apenas ao órgão repassador de recursos 

públicos (Estado), mas também a Sociedade. 

A sociedade e os conselhos responsáveis por fiscalizar a aplicação 

desses repasses devem trabalhar em conjunto no sentido de que os recursos 

públicos de fato sejam utilizados de forma eficiente e proporcionem uma melhor 

qualidade de vida para os seus usuários. 

Contudo, ressalta-se que a organização da sociedade civil (terceiro 

setor) tem a obrigação não apenas de prestar contas dos atos praticados com 

recursos públicos recebidos, mas sim, de todos os seus atos, pois a existência da 

mesma é de interesse de toda a sociedade e seus atos tendem a ser de interesse de 

todos. 

Todas as mudanças devem ter sempre como ponto principal a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas e da sociedade. 
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APÊNDICE – Questionário de Pesquisa: 

 

 Este questionário tem como finalidade à pesquisa científica. Seu uso é 

exclusivamente científico, não sendo utilizado para outros fins. 

 

Perfil do Sujeito (Administrador) 

Idade:  

Escolaridade: 

Formação:  

Há quanto tempo trabalha entidade: 

Experiência anterior em organizações do terceiro setor:  

 

Perfil da Instituição 

 Razão Social:  

 Nome Fantasia (se houver):  

 Campo de Ação:  

 Data da Fundação:  

 Estrutura Hierárquica:  

  

 Estrutura Organizacional:  

  Diretorias:  

  Setores:  

 Quantidade de Funcionário (C.L.T.):  

  

Equipe técnica: 

  Cargo:  

  Vínculo CLT: (   ) Sim   (   ) Não 

Cargo:  

  Vínculo CLT: (   ) Sim   (   ) Não 

Cargo:  

  Vínculo CLT: (   ) Sim   (   ) Não 

Cargo:  

  Vínculo CLT: (   ) Sim   (   ) Não 
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Conselhos: 

 Conselho Fiscal: (   ) Sim   (   ) Não 

 Número de titulares:  

 Número de suplentes: 

 Conselho Administrativo: (   ) Sim   (   ) Não 

Número de titulares:  

 Número de sublentes: 

  

Voluntários: 

Possui Voluntários: (   ) Sim   (   ) Não 

Quantidade de Voluntários: 

  Atuação dos Voluntários (setores): 

 

 ______________________________________________________________

_ 

 Critério de Seleção dos voluntários:  

  

Atendimento: 

Público Alvo:  

Capacidade máxima de atendimentos:  

 Quantidade de assistidos:  

 Critérios de seleção dos usuários: 

  

Possui assessoria: (   ) Sim   (   ) Não 

 Se sim:  (   ) voluntária    (   ) remunerada 

 Nominar área (s):  

 Possui consultoria: (   ) Sim   (   ) Não 

 Se sim:  (   ) voluntária    (   ) remunerada 

 Nominar área (s):  

 Serviços Terceirizados: (   ) Sim   (   ) Não 

 Nominar área (s): 

  

 Fonte de Recursos: 

  Recursos Públicos 
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  Municipal:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Tipo de Convênio:  

  Temporalidade:  

  Percentual em relação ao total de recursos da Instituição:  

 

Estadual:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Tipo de Convênio:  

  Temporalidade:  

  Percentual em relação ao total de recursos da Instituição:  

 

  Federal:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Tipo de Convênio:  

  Temporalidade:  

  Percentual em relação ao total de recursos da Instituição:  

 

  Privada 

  Pessoa Jurídica:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Tipo de Convênio:  

  Temporalidade:  

  Percentual em relação ao total de recursos da Instituição:  

 

Pessoa Física:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Tipo de Convênio:  

  Temporalidade:  

  Percentual em relação ao total de recursos da Instituição:  

 

  Geração de renda Própria:   (   ) Sim   (   ) Não 

  Atividades:  

 

Planejamento 

 A entidade possui plano estratégico: (   ) Sim   (   ) Não 

 Se sim, a forma como é elaborado o orçamento da organização:  

 _________________________________________________________

______ 
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 Apura os seus custos:   (   ) Sim   (   ) Não 

 Como e por quem é elaborado o plano de trabalho? 

 _________________________________________________________

______ 

 Existe definição de metas? Por quem são definidas? 

_________________________________________________________

______ 

 Quais os principais requisitos observados na elaboração do plano de 

trabalho? 

 _________________________________________________________

______ 

 Como são gerenciados os recursos captados pela organização (Contas 

separadas, contas conjuntas)? 

 _________________________________________________________

______ 

 

Execução dos Recursos Públicos 

 As despesas realizadas pela organização obedecem algum critério? 

 _________________________________________________________

______ 

 De que forma é feita a alocação dos recursos públicos? 

 _________________________________________________________

______ 

 Leva-se em conta o que foi estabelecido no plano de trabalho? (   ) Sim

  (   ) Não 

 Se Sim, por qual 

motivo:___________________________________________ 

 

Controle 

 Como a entidade dá transparência dos seus atos a sociedade? 

 _________________________________________________________

______ 

 

 Como é realizada a prestação de contas dos recursos públicos? 
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 _________________________________________________________

______ 

 A prestação de contas fica disponível para que querendo, qualquer 

cidadão possa ter acesso a mesma?    (   ) Sim   (   ) Não 

 _________________________________________________________

______ 

 

 Existe algum mecanismo que permita a participação da sociedade na 

elaboração e execução do orçamento da organização?  (   ) Sim   (   ) 

Não 

 Se Sim Quais: 

___________________________________________________ 

 

 A entidade possui algum mecanismo que mede a satisfação dos 

usuários de seus serviços?   (   ) Sim   (   ) Não 

 Se Sim Quais: 

___________________________________________________ 

 

 E quanto a satisfação da sociedade? Existe essa preocupação por 

parte da entidade?   (   ) Sim  (   ) Não 

 Se sim, como a entidade mede a Satisfação da Sociedade: 

_________________ 

 _________________________________________________________

______ 

 Qual o diferencial dos serviços prestados pela organização quando 

comparados com os prestados diretamente pelo Estado? 

 _________________________________________________________

______ 

 

 


