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Resumo 

O trabalho abordará a implementação do modelo de parcerias com Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIPs pelo estado de Minas Gerais ao longo dos últimos anos. Adotado em 2003, 
este modelo prevê a qualificação de organizações da sociedade civil com o título de OSCIP estadual e 
traz como elemento de pactuação entre estas e o Poder Público o Termo de Parceria, instrumento jurídico 
pautado sob as lógicas da contratualização de resultados. O trabalho analisará a implantação deste 
modelo, realizando uma análise retrospectiva, verificando os principais achados ao longo dos mais de 
treze anos de adoção desta ferramenta advinda da contratualização de resultados, e também tecendo 
propostas para os próximos anos, sob a ótica das lições aprendidas e também de um novo contexto 
institucional, notadamente após a vigência, para os Estados, da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 
2014, conhecida sob a alcunha de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923. 
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1 Introdução 

Durante a última metade do século passado vários países passaram por experiências 
reformistas no âmbito do aparelho estatal ora vigente, sendo estas motivadas por uma 
combinação de fatores que fizeram com que o modelo estatal da época fosse tido como defasado 
para o pleno atendimento das demandas da sociedade, ou mesmo considerado auto referido, 
orientado apenas para os próprios interesses. Emerge, neste contexto, o conceito de Nova 
Gestão Pública, sendo este caracterizado, dentre outros objetivos, pela tentativa de reorientar o 
foco do controle, deslocando o foco dos meios utilizados para os resultados alcançados e adoção 
de estratégias e instrumentos de contratualização de resultados. 

No caso brasileiro, pode-se dizer que o movimento reformista emerge em 1995, com a 
publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Dentre vários outros 
objetivos, notadamente voltados para promoção de ajuste fiscal e enxugamento da máquina 
pública, surgem propostas de contratualização de resultados. 

Neste plano, propõe-se a divisão do Estado em quatro setores, quais sejam: Núcleo 
estratégico, Atividades exclusivas, Atividades não exclusivas e Produção de Bens e Serviços 
ao mercado. Especialmente sobre as atividades não exclusivas, em que se concentram serviços 
que podem ser executados tanto pela iniciativa privada como pelo Estado, o Plano sugere a 
propriedade pública não-estatal, ou seja, a transferência da execução das atividades para 
entidades de direito privado, sem fins lucrativos, sob supervisão e fomento do Estado, estratégia 
intitulada de publicização (COUTINHO et al, 2008). Materializando a publicização foram 
propostas, no âmbito do Governo Federal, legislações de Organizações Sociais – OS e de 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

Em Minas Gerais, a publicização é materializada com a publicação da Lei Estadual 
14.870, de 16 de dezembro de 2003, que institui o modelo OSCIP em âmbito estadual. 

O presente trabalho se propõe a analisar a trajetória de implementação do modelo 
mineiro, verificando os principais desafios encontrados e aprendizados verificados e, de forma 
a buscar uma melhoria contínua, tecer propostas para os próximos anos.  

2 A agenda reformista da Nova Gestão Pública e os instrumentos de contratualização 
de resultados  

A partir da última metade do século XX, inicia-se um movimento internacional em 
direção às reformas no aparelho do Estado. Em geral estas reformas defendiam que, em função 
da crise fiscal do estado, de uma estrutura exagerada do aparato estatal, da crise do modelo 
estatal intervencionista e, especialmente, da necessidade de uma melhor prestação de serviços 
públicos, seria necessário alterar de forma substancial a forma de gestão dos serviços e 
atividades públicos.  

Segundo Saravia (2005), as transformações do contexto político, econômico, social e 
tecnológico no qual se inseriam as organizações públicas tornaram obsoletos os sistemas 
clássicos de gestão. Ele afirma, ainda, que a crise fiscal exigia um desempenho mais eficaz das 
instituições públicas e tornavam permanente a preocupação com a estrutura de custos das 
atividades estatais. A nova realidade exigia uma flexibilidade e uma rapidez que não eram 
compatíveis com a racionalidade normativa e processualística do modelo racional-legal, então 
vigente. Tudo isso, num quadro de crescente demanda da sociedade por maior transparência e 
participação, que tornou imperativa a criação de novas formas de controle sobre o gasto e sobre 
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o desempenho de instituições públicas, bem como de novas formas de controle social. É nesse 
contexto que emerge uma racionalidade favorável aos instrumentos de contratualização de 
resultados, como alternativa para alcance de resultados e, consequentemente, da melhoria da 
gestão pública. 

O amparo teórico da contratualização de resultados remete à Teoria do Agente-
Principal. Segundo Ramos (1999), a Teoria do Agente-Principal fica evidente em contextos de 
delegação de autoridade, sendo o agente um ator contratado pelo principal para executar 
determinada atividade. O ponto chave para compreender a relação entre estes atores refere-se à 
assimetria informacional, posto que o “custo” do controle a ser efetuado pelo principal sobre o 
agente é consideravelmente alto. Assim sendo, caso o principal tente observar todos os 
movimentos possíveis do agente, incorrerá em custos extremamente relevantes. Sob o ponto de 
vista do agente, na medida em que é o único que possui todas as informações relacionadas ao 
próprio desempenho, se vê incentivado a utilizá-las de forma oportunista. Diante deste contexto, 
o principal busca estabelecer um mecanismo de incentivos que seja suficientemente motivador 
ao agente, fazendo com que este ator atue em prol dos interesses daquele. Os instrumentos de 
contratualização de resultados surgem como resposta para esta situação. 

Através de metas acordadas entre principal e agente, que devem ser alcançadas por este, 
em troca de um grau maior de flexibilidade, a contratualização de resultados no setor público 
visa substituir (ou reduzir) o controle político (via hierarquia) e burocrático (via cumprimento 
de normas e regras). A contratualização é, na verdade, uma estratégia que buscaria combater a 
rigidez de controles de procedimentos (a priori), que supostamente afetavam a busca por 
melhores resultados. 

No Brasil, no âmbito federal, a reforma do Estado teve início em 1995, com a criação 
do Ministério de Administração e Reforma do Estado – MARE e a publicação do Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE, documento que consubstanciava os princípios 
norteadores da proposta reformista. A principal inovação do Plano Diretor era a proposta de 
divisão do Estado e de suas funções em quatro setores.  

O primeiro é o Núcleo Central, que corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
ao Ministério Público e, no Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos 
seus auxiliares e assessores diretos. Este setor é responsável pela tomada de decisões 
estratégicas, que define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento e, portanto, a 
forma de propriedade mais adequada é a estatal, sob a forma de administração mista 
(burocrática e gerencial).  

O segundo setor é o de Atividades Exclusivas, no qual se concentram as ações que 
dependem do poder extroverso do Estado (poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar), cuja 
forma de propriedade mais adequada é a estatal e forma de administração gerencial.  

O terceiro setor é o de Atividades Não-Exclusivas de Estado, no qual se concentram 
aquelas atividades que podem ser executadas igualmente pela iniciativa privada e pelo Poder 
Público, sendo usualmente executadas por este devido às externalidades positivas que geram 
ou pelo grande volume de recursos requeridos. Para este setor foi sugerida a propriedade pública 
não-estatal e a forma de administração sugerida é a gerencial, focada em resultados e eficiência 
no gasto dos recursos públicos. O PDRAE propõe a transferência de suas atividades, por meio 
de um programa de "publicização", para instituições privadas sem fins lucrativos, mantendo-se 
a responsabilidade e o fomento do Estado.  

O quarto setor é o de Produção para o Mercado, no qual o Estado atua como agente 
privado produtor de mercadorias e serviços. Para este setor foi sugerida a retirada da 
participação do Estado por meio da privatização, ou seja, a transferência da propriedade para a 
iniciativa privada. Ainda, para este setor foi sugerida a forma de administração gerencial.  

Do ponto de vista da institucionalização da publicização, foram criados no governo 
federal dois modelos de parcerias com organizações do terceiro setor: o de Organizações 
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Sociais (OS), instituído pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; e o de Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), instituído pela Lei nº 9.790 de 23 de março de 
1999.  

No caso específico do marco legal das OS, a previsão era de que as atividades realizadas 
por algumas instituições públicas federais fossem absorvidas por Organizações Sociais (pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos), devidamente qualificadas em áreas 
específicas. As entidades qualificadas poderiam firmar Contrato de Gestão com o Poder 
Público, com vistas ao fomento e execução de atividades nas áreas acima citadas, sendo 
permitido, inclusive, a destinação de recursos orçamentários, bens públicos e cessão especial 
de servidores, buscando possibilitar à consecução dos objetivos almejados. Já no caso do marco 
legal das OSCIPs previa-se a qualificação de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujo objetivo social compreenda as áreas delimitadas na legislação. Às entidades qualificadas 
seria permitido celebrar Termo de Parceria com o Poder Público, de forma a fomentar e executar 
atividades de interesse público. Verifica-se, no modelo OSCIP do Governo Federal, que não há 
a possibilidade de absorção das atividades realizadas por instituições públicas pelas entidades 
que firmam Termo de Parceria com o Poder Público, tampouco a possibilidade de cessão 
especial de servidores (PROSDOCIMI, 2012).  

3 Modelo de parcerias com OSCIPs de Minas Gerais: contexto geral de implementação, 
contornos legais e panorama da utilização 

O marco legal do modelo mineiro é a Lei 14.870, de 16 de dezembro de 2003, 
atualmente regulamentada pelo Decreto 46.020, de 09 de agosto de 2012. Tais normas foram 
fortemente nas legislações federais de OSCIP e de OS, instituindo aqui um modelo híbrido. Em 
outras palavras, trata-se de um modelo que possibilita ao mesmo tempo o fomento e a 
implementação de políticas públicas por meio de entidades do Terceiro Setor, bem como a 
transferência de atividades não exclusivas de Estado para estas entidades. 

O hibridismo do modelo mineiro fica evidente quando verificamos dispositivo legal que 
faculta a possibilidade de cessão especial de servidor civil para exercício em Oscip e outro que 
torna possível executar, ainda que parcialmente, atividades e serviços de órgãos e entidades do 
Poder Executivo, mediante a celebração de termo de parceria, situações verificadas somente 
em legislações de OS.  

A opção pela implementação de um modelo OSCIP híbrido pode ser associada à 
tramitação, no Supremo Tribunal Federal (STF), da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
1923. Isto pois, esta ADI questionava a constitucionalidade da legislação federal de OS  e, em 
2003, o Supremo ainda não havia finalizado o julgamento desta Ação. Assim, havia certa 
insegurança jurídica e política em adotar um modelo de parcerias que porventura poderia ser 
considerado inconstitucional. Diante deste cenário, optou o Governo, à época, pela adoção de 
um modelo OSCIP, que não possuía questionamentos quanto à constitucionalidade, adotando 
algumas características do modelo federal de OS, que, em tese, permitiriam tanto o fomento e 
implementação de políticas públicas por meio de entidades do Terceiro Setor, como a 
transferência de atividades não exclusivas de Estado para estas entidades. 

Passando a discorrer sobre a Lei Estadual nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, esta 
estabelece a qualificação de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos como OSCIP 
e institui o Termo de Parceria (TP). O instrumento estabelece um conjunto de compromissos 
entre os signatários, que implica, por um lado, na garantia dos recursos, pactuação dos 
resultados desejados e controle, e por outro lado na responsabilidade da instituição privada de 
adotar os meios mais adequados para alcance dos resultados, bem como realizar a prestação de 
contas sobre seu desempenho e a execução do recurso financeiro. Segundo Bernardo e Martins 
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(2013), a efetividade dos Termos de Parceria depende da adequada manutenção do equilíbrio 
entre dois elementos centrais da lógica de contratualização: o grau de autonomia concedido e o 
tipo de controle adotado. Esse equilíbrio é tênue, permeado por tensões e, como o pêndulo de 
uma balança, pode privilegiar um ou outro aspecto, de acordo com fatores relacionados ao 
desenho do modelo e, principalmente, à sua implementação. 

A adoção do modelo mineiro se deu num contexto de foco expressivo no controle de 
resultados em detrimento do controle de meios, algo natural, tendo em vista que se vivenciava 
no Estado a implementação de um conjunto de reformas gerencialistas.  

Ainda assim, ao longo dos anos de implementação, o modelo mineiro de foi evoluindo, 
de modo a inserir práticas de controle de meios e procedimentos. Logo no início da 
implementação do modelo, o foco era quase que integral no controle meramente de resultados, 
contudo, após as primeiras formalizações de Termos de Parceria, notou-se a necessidade de 
fortalecer as práticas de controle de meios e procedimentos, até mesmo na legislação, que 
acompanhou esta tendência e teve alterações ao longo dos anos. Ademais, deve-se considerar 
o hibridismo do modelo, e, assim, seria necessário certo grau de controle de meios e 
procedimentos. Acertar o equilíbrio entre o controle de meios e o controle de resultados é, até 
os dias atuais, um desafio ainda latente.  

A ilustração a seguir demonstra, de forma sucinta, os processos que estão abrangidos 
pela legislação mineira.  

 

 
Ilustração 1: Processos abrangidos pela legislação mineira de OSCIP. Fonte: Elaboração própria, maio/2017 

A qualificação como OSCIP se dá por ato vinculado, ou seja, atendidos os preceitos 
legais, a Administração Pública é obrigada a conferir o título. Ao agente público, portanto, não 
há possibilidade de atuação discricionária, de modo que a qualificação não pode ser regida por 
critérios de conveniência e oportunidade. A legislação delimita 14 (quatorze) áreas de atuação 
nas quais as entidades podem pleitear o título de OSCIP. 

Já a perda do título, denominada de desqualificação, se dá mediante decisão em 
procedimento administrativo, decisão judicial ou decurso de prazo (o título possui validade de 
três anos).  
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Uma vez qualificada, a entidade torna-se apta a celebrar TP com órgãos e entidades da 
administração pública mineira em suas respectivas áreas de atuação. A proposta de um TP pode 
surgir da OSCIP, ao apresentar seu projeto ao órgão afeto à área ou do Poder Público, sendo, 
para ambas situações, necessário processo seletivo público.  

Em termos de processo seletivo, é importante situar que, de dezembro de 2003 até agosto 
de 2012, a legislação facultava a realização de seleção pública de entidades, via Concurso de 
Projetos. Assim sendo, durante este período, uma entidade poderia ser selecionada para celebrar 
um Termo de Parceria mediante decisão discricionária do Poder Público Estadual. A partir da 
publicação do Decreto 46.020, de 09 de agosto de 2012, há a obrigatoriedade do Concurso de 
Projetos.  

O processo de pactuação, ou celebração, é a fase em que se constroem os indicadores, 
metas, ações, prazos, cláusulas gerais e específicas da parceria, planejamento orçamentário e 
financeiro. O produto final deste processo é celebração do instrumento jurídico Termo de 
Parceria. Na medida em que se possui, desde 2012, a obrigatoriedade do Concurso de Projetos, 
este processo se torna, em grande medida, a adequação da proposta vencedora do certame aos 
modelos constituídos pela SEPLAG. Convém notar que todas as pactuações passam pelas 
seguintes instâncias de análise e aprovação prévia e condicionante: o próprio Órgão Estatal 
Parceiro (OEP) que avalia os critérios financeiros e técnicos da parceria; a SEPLAG, que atua 
como órgão gestor do modelo de parcerias com OSCIPs estaduais e analisa os aspectos 
metodológicos do Termo; a Controladoria Geral do Estado (CGE), que é o órgão de controle 
interno do Governo e analisa toda documentação do processo e estrutura um parecer, conforme 
as exigências da legislação pertinente; a Câmara de Orçamento e Finanças (COF), que é uma 
instância colegiada responsável pela deliberação da política de execução das despesas, 
investimentos e receitas estaduais; e o Conselho Estadual de Políticas Públicas da área temática, 
que é instância existente de representação da sociedade civil e manifesta-se previamente à 
celebração do TP. 

Formalizado o TP, inicia-se o processo de monitoramento e avaliação. Para exercer 
efetivamente a função de monitoramento, o OEP designa um supervisor para participar, com 
poder de veto, das decisões da OSCIP relativas ao Termo. O supervisor representa o órgão na 
interlocução com a OSCIP, devendo monitorar o Termo de Parceria nos aspectos 
administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as 
metas pactuadas e os resultados observados. Importante situar que o supervisor possui um 
adjunto, que atua na ausência do primeiro (formando, assim, uma Comissão Supervisora) e, 
também, conta com apoio de auxiliares, contábil-financeiro e jurídico. No que se concerne à 
avaliação, ao menos semestralmente uma Comissão de Avaliação (CA) se reúne, com o intuito 
de verificar se os resultados pactuados no TP foram cumpridos e em que medida, atribuindo-
se, ao final, uma nota representativa do desempenho da parceria no período avaliatório. Ainda 
no processo de monitoramento e avaliação, há, ao final de cada exercício financeiro, o 
procedimento de Prestação de Contas Anual. 

O aditamento trata-se da renovação (caso haja interesse entre as partes) dos indicadores, 
metas, ações, cláusulas e do planejamento orçamentário e financeiro da parceria. É uma fase 
muito similar ao processo de pactuação e, à exceção do Conselho de Políticas Públicas, passa 
pelas mesmas instâncias de análise e aprovação. 

A última fase de um Termo de Parceria é o encerramento, que contempla os 
procedimentos para a finalização legal da relação entre OEP e OSCIP. Como procedimento 
formal, a legislação prevê a Prestação de Contas de Encerramento, referente ao período em que 
não houve cobertura de uma prestação de contas anual.  

Saindo dos processos inerentes ao modelo, e adentrando à própria operacionalização do 
modelo, é fundamental ressaltar que a SEPLAG, atualmente por meio do Núcleo Central de 
Parcerias com OSCIPs (NCPO), é responsável pela coordenação e gestão do modelo, sendo 
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responsável pela qualificação de entidades com o título, pela definição de regras de uso do 
modelo de parcerias e estabelecimento de metodologias para sua operacionalização, definindo 
diretrizes a serem observadas por OEP e OSCIP. Neste sentido, a opção de Minas Gerais foi de 
instituir um lócus institucional específico e central com atribuições específicas de gestão do 
modelo OSCIP.  

O primeiro Termo de Parceria foi celebrado em 2005 e, desde então, já foram celebrados 
40 (quarenta) Termos de Parceria, com 29 (vinte e nove) entidades. Atualmente estão vigentes 
7 (sete) Termos, com 5 (cinco) entidades. 

 

Nº do Termo 
de Parceria 

Situação Área temática Parceiros 
Vigência 

Início Fim 

001/05 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEDESE ECO 28/06/2005 28/06/2006 

002/05 Encerrado 
Prevenção social da 

criminalidade 
SEDS ELO 14/09/2005 29/02/2016 

003/05 Encerrado Agricultura FRM AMEIS 22/09/2005 21/08/2006 

004/05 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEDESE HUMANIZARTE 21/11/2005 13/04/2007 

005/05 Rescindido Cultura FTVM ADTV 01/12/2005 31/12/2015 
006/05 Encerrado Cultura FCS ICSM 23/12/2005 31/12/2015 
007/06 Rescindido Cultura FCS ICOS 05/06/2006 01/02/2008 
008/06 Encerrado Desenvolvimento SEDRU IH 06/06/2006 06/12/2007 
009/06 Encerrado Saúde SES ASAS 07/06/2006 30/05/2007 
010/06 Encerrado Saúde SES AMIPHEC 07/06/2006 05/09/2007 
011/06 Encerrado Planejamento e Gestão SEPLAG QUALIVIDA 19/07/2006 27/09/2007 
012/06 Encerrado Educação SEE IHR 27/12/2006 31/12/2009 

013/07 Encerrado 
Prevenção social da 

criminalidade 
SEDS APRECIA 01/02/2007 29/03/2010 

014/07 Encerrado Esportes SEEJ DePA 23/02/2007 31/10/2008 
015/07 Encerrado Esportes SEEJ IBDEEC 30/03/2007 30/11/2008 

016/07 Rescindido 
Desenvolvimento 

social 
SEDESE CIEDS 24/07/2007 31/03/2009 

017/07 Encerrado Defesa de direitos SEGOV MDC-MG 05/09/2007 31/12/2014 

018/07 Encerrado 
Desenvolvimento 
Social e Gestão 

SEPLAG CEMAIS 15/10/2007 31/01/2011 

019/2008 Vigente Cultura SEC ICF 29/01/2008 31/12/2017 
020/08 Encerrado Meio Ambiente FEAM ABCDE 05/06/2008 31/01/2013 

021/08 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEDESE INCED 06/06/2008 31/12/2009 

022/08 Encerrado Meio Ambiente FEAM FIP 06/08/2008 31/12/2015 
023/08 Encerrado Protagonismo juvenil SEE ICSM 16/10/2008 31/12/2015 

024/09 Encerrado 
Prevenção ao uso e 

abuso de drogas 
SEDS TS 19/03/2009 31/12/2014 

025/09 Encerrado Esportes SEEJ IBDEEC 18/03/2009 31/12/2010 
026/09 Encerrado Esportes SEEJ IGETEC 06/04/2009 31/12/2010 

027/09 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEDESE CEMAIS 30/06/2009 30/04/2011 

028/10 Encerrado Meio Ambiente FEAM ABCDE 18/06/2010 31/12/2011 
029/11 Encerrado Esportes SEEJ IBDEEC 29/12/2010 31/12/2012 

030/11 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEPLAG IT 13/12/2010 29/02/2012 

031/11 Encerrado 
Desenvolvimento 

social 
SEPLAG IT 12/05/2011 30/04/2012 

032/12 Rescindido Cultura SEC ICSM 23/06/2012 19/03/2015 
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033/13 Encerrado Meio Ambiente FEAM FIP 19/03/2013 31/12/2015 
034/13 Encerrado Planejamento e Gestão SEPLAG IQM 28/05/2013 31/08/2014 

035/16 Vigente 
Prevenção social da 

criminalidade 
SESP IJUCI 20/04/2016 19/04/2016 

036/16 Vigente Cultura FCS APPA 17/06/2016 31/01/2017 
037/16 Vigente Cultura FCS APPA 16/06/2016 16/01/2017 
038/16 Vigente Cultura FCS APPA 30/07/2016 29/01/2017 

039/16 Vigente 
Desenvolvimento 

social 
SEEDIF IELO 01/10/2016 15/08/2017 

040/2017 Vigente Esportes SEESP FEEMG 28/03/2017 28/03/2018 

Tabela 1 – Termos de Parceria celebrado entre o Estado de Minas Gerais e as OSCIPs. Fonte: Fonte: Elaboração 
própria, maio/2017 

Verifica-se que os Termos de Parceria foram celebrados em várias áreas temáticas 
estaduais. Conforme Bernardo e Martins (2013), apesar da adoção dos Termos de Parceria ter 
sido muito profícua em algumas áreas, o mesmo êxito não foi obtido em outras, como a da 
saúde. As tentativas de utilização do modelo nessa área enfrentaram forte resistência 
corporativa. Essa resistência, porém, não é exclusividade do modelo mineiro e, segundo Soares 
e Branco (2011:13), provém de entendimento originário de leituras corporativas, que defendem, 
de modo equivocado ou ideologicamente enviesado, que a implementação de políticas públicas 
por meio de OSCIPs ou OS representa a privatização indevida da ação pública. Sobre este 
ponto, talvez o término do julgamento da ADI 1923, que concluiu pela constitucionalidade do 
modelo de parcerias com OS sirva para mitigar questionamentos de ordem ideológica às 
estratégias de publicização na área da saúde.  

No que concerne aos recursos já repassados pelo Estado de Minas Gerais aos quarenta 
TPs já celebrados, tem-se um valor que se aproxima de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões 
de reais). Para 2017, estão previstos aproximadamente R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco 
milhões de reais) de repasse aos TPs já celebrados.  

4 Uma análise retrospectiva.  

Introduzido num contexto maior de reforma alinhada aos preceitos da NGP, o modelo 
mineiro se revelava como parte de um ferramental que buscava, em tese, reorientar o controle, 
cujo foco passaria a ser orientado pelos resultados alcançados. Este era o pressuposto, muito 
embora a bibliografia específica acerca da contratualização de resultados elenque desafios 
inerentes à operacionalização de modelos congêneres.  

Jann & Reichard (2002) elencam os seguintes:  

• Contratos muito simples, com metas pouco ousadas;  
• Não atingimento de todos os objetivos declarados;  
• Não inclusão, no contrato, de atividades fundamentais da Agência;  
• Objetivos pouco específicos (excessivamente detalhados); 
• Objetivos vagos, tornando complicado verificar o cumprimento;  
• Inexistência de sanções para metas não cumpridas; 
• Maior influência das agências do que de seus órgãos supervisores na elaboração dos 

contratos de resultados (ou a persistência da assimetria de informações, entre a entidade 
prestadora de serviços e o órgão responsável pela política pública perante a sociedade).  

Estes são desafios mais gerais da contratualização, como um ferramental mais genérico. 
No caso do modelo mineiro, também é possível verificar evidências destes desafios, tal como 
discorrido a seguir.  
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A possibilidade de captura de interesses do principal (Poder Público) pelo agente 
(OSCIP), ou a maior influência da agência do que o órgão supervisor é um desafio notado na 
experiência mineira. A assimetria de informações sobre a política executada, ou a falta dela, 
gera metas pouco ambiciosas ou de cumprimento mais facilitado por parte da OSCIP. Tem-se 
que a entidade pode ser ver incentivada a negociar metas menos ousadas, em especial se o 
principal não estabelecer um sistema de compensação suficientemente motivador. Ademais, 
pode-se observar um desincentivo para metas audaciosas, na medida em que o não cumprimento 
destas gera notas baixas na avaliação e até mesmo, em casos extremos, a possibilidade 
recomendar a rescisão da parceria (PROSDOCIMI, 2012). 

O histórico dos Termos de Parceria denota uma execução média dos indicadores 
extremamente positiva, conforme apresentado a seguir, o que pode indicar uma evidência do 
desafio em questão. 

 
Média das notas nos Termos de Parceria vigentes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017  

(até maio) 

8,92 8,34 8,90 8,38 9,08 9,16 8,99 8,95 9,02 9,15 9,16 8,41 8,35 

Quadro 2 – Média das notas nos Termos de Parceria vigentes 2005 – 2017.  
Fonte: Elaboração própria, maio/2017 

Não é possível afirmar, assertivamente, que houve subestimação no processo de 
construção das metas nos TPs, apenas lançamos luz sobre uma possível evidência. Ademais, 
quando se analisa os próprios TPs e se verifica a existência de indicadores contendo metas 
abaixo dos valores históricos de execução, ou mesmo indicadores que representam entregas 
bastante específicas, podemos pensar, de fato, na evidência deste desafio inerente à 
contratualização.  

Os objetivos declarados do instrumento de contratualização, no caso mineiro, se 
materializam no Objeto do TP, que demonstra a situação-problema que deverá ser modificada 
ou a demanda que deverá ser suprida por meio da parceria (PROSDOCIMI, 2012). Há de se 
notar certo grau de generalismo nos objetos dos TPs, geralmente bastante amplos, sendo até 
mesmo dificultoso verificar, pela simples leitura daqueles, qual o real objetivo a ser perseguido 
pela parceria.  

Uma premissa da contratualização de resultados remete à clareza com que o principal 
deve ter acerca do que deve ser delegado para execução pelo agente. Trazendo para o contexto 
dos TPs, o Poder Público deve ter clareza acerca da política pública a ser pactuada com a 
OSCIP. Caso contrário, a tarefa de mensurar os resultados alcançados e confrontá-los quanto à 
aderência aos objetivos da parceria se mostra árdua, ou quase inócua. Em algumas situações, 
verificou-se clareza, por parte do Poder Público, somente sobre pontos específicos da política 
pública e não uma visão global desta.  

No que se concerne a mecanismos de sanção decorrentes de metas não cumpridas, o 
modelo mineiro prevê a possibilidade, quando ocorrem avaliações em que a nota fique abaixo 
de 6 (seis), de sugestão, pela Comissão de Avaliação, de rescisão do Termo de Parceria. Caso 
isso ocorra, o OEP deve justificar a continuidade ou não da Parceria. De forma adicional, caso 
a Comissão constate alguma irregularidade, ela poderá sugerir a rescisão da parceria, ainda que 
a nota atribuída à parceria seja igual ou superior a 06 (seis). Existe, portanto, um único 
mecanismo de sanção para metas não cumpridas. Há, contudo, de se relativizar tal mecanismo, 
uma vez que mesmo uma nota baixa, existe apenas a possibilidade de sugerir a rescisão.  

Na medida em que se verifica a existência, na legislação mineira, de previsão específica 
para rescisão unilateral do Termo de Parceria pelo Poder Público, a qualquer momento ao longo 
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da vigência do instrumento jurídico e não somente em casos de desempenho insatisfatório, nos 
parece que o mecanismo de sanção fica ainda mais relativizado. Aparentemente, para o 
cotidiano do TP, em tese, um nota 6 (seis) possui o mesmo efeito prático de uma nota 10 (dez). 
Em tese, o repasse será realizado da mesma forma, muito embora algumas não tenham sido 
realizadas e, ao menos em tese, o planejamento financeiro do TP leva em consideração a 
existência de custos relativos à execução dos indicadores e metas pactuados.  

Assim, um ponto ausente no modelo mineiro, que se consistiria num mecanismo de 
sanção mais efetivo do existente é a delimitação de um repasse financeiro proporcional ao 
cumprimento de metas, tal como verificado em algumas legislações de OS.  

Transcendendo os próprios desafios da contratualização de resultados, aos quais 
apresentamos algumas evidências de ocorrência em Minas Gerais, é importante apresentar 
situações mais peculiares decorrentes de especificidades do caso mineiro. Talvez outros entes 
tenham passado pela mesma situação, ainda que muitas destas não decorram de amparos 
teóricos e bibliográficos, mas de estudos de caso específicos.    

SEPLAG (2011) aponta que alguns órgãos ainda desconhecem o modelo de parcerias 
com OSCIPs, não compreendendo as próprias atribuições, acreditando que a simples cobrança 
pelos resultados será suficiente para o sucesso do TP. Assim, do ponto de vista do OEP, 
verificou-se em algumas oportunidades, pouca clareza quanto ao exercício efetivo do papel de 
contratante, da necessidade de direcionar a política pública, apoiar a OSCIP na execução das 
atividades previstas no TP. Não basta somente cobrar pelos resultados alcançados, pois, muitas 
vezes, estes dependem de um esforço conjunto. Não se deve simplesmente achar que a simples 
celebração do Termo de Parceria já garante a plenitude dos resultados pactuados.  

Olhando pelo lado das OSCIPs, constatou-se que, por vezes, apresentam dificuldades e 
lacunas quanto aos aspectos gerenciais internos (gestão de recursos humanos, gestão financeira, 
cumprimento de instrumentos regulatórios internos). Tais dificuldades podem comprometer o 
sucesso da parceria, mesmo num modelo em que, em tese, o foco reside nos resultados 
alcançados. Neste diapasão, há de se admitir que, por ser o modelo mineiro híbrido, acabou por 
trilhar um caminho de enrijecimento paulatino das práticas de controle de meios e 
procedimentos. É relato comum em alguns TPs a cobrança excessiva no controle de meios e 
procedimentos, sendo estes, em alguns casos, mais cobrados do que os próprios resultados 
pactuados. Temos, assim, os dois lados da moeda. Talvez tanto o Poder Público tenha razão em 
cobrar maior controle de meios e procedimentos, especialmente dada a necessidade do bom 
trato no uso do recurso público. Por isso, em algumas situações, pode-se verificar a insuficiência 
gerencial nas OSCIPs. Também podem ter razão as OSCIPs, pois o modelo supostamente está 
indo contra as próprias raízes teóricas, de foco nos resultados finalísticos alcançados.    

Outro aspecto relevante trata-se do relacionamento com os órgãos de controle. Sabe-se 
que historicamente a forma de atuação destes órgãos é centrada, essencialmente, na análise de 
conformidade processual, ficando os resultados da política pública em segundo plano. 
Considerando que os TPs estão centrados na lógica de controle de resultados, fica evidente o 
descompasso teórico do modelo com os entendimentos e a própria atuação destes órgãos. 
Ademais, percebe-se certa intempestividade do controle exercido, já que os órgãos, em geral, 
avaliam os Termos ao final da execução, quando normalmente não há tempo hábil para correção 
das falhas e prevenção de danos. Tais problemas são agravados pela postura distante e 
combativa destes órgãos, que em suas ações demonstram resistência ao modelo, questionando 
sua legitimidade e olvidando seus resultados (VILHENA, 2011).  

No tocante ao controle social, percebeu-se a tímida utilização dos canais previstos na 
legislação (apreciação prévia à celebração de Termo de Parceria pelo Conselho Estadual de 
Políticas Públicas e participação de representante do Conselho e de representante especialista 
da sociedade civil nas reuniões da CA) ou mesmo a própria insuficiência destes frente aos 
objetivos de fortalecimento da participação e do controle social. Talvez estes objetivos, 
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descritos no PDRAE, tenham ficado em segundo plano ao longo do próprio desenho dos 
modelos OS e OSCIP.  

5 Questões recentes  

Muito embora se reconheça o esforço do processo de publicização, este nunca logrou 
êxito na materialização de legislações estruturantes, gerais e de abrangência nacional que 
tratassem a relação jurídica entre Poder Público e o dito terceiro setor. Mesmo as legislações de 
OS e OSCIP vigentes nos diversos entes da federação não possuem a mesma abordagem, posto 
que cada ente, salvo raras exceções, possui legislações próprias. De forma adicional, têm-se as 
relações jurídicas entre Poder Público e o terceiro setor foram pautadas sob a égide de 
instrumentos jurídicos construídos para tratar da relação entre o próprio Poder Público (como é 
o exemplo do convênio).  

Nesta esteira, e diante das conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
das Organizações não Governamentais (ONGs), emerge a agenda do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que culminou na publicação, em 2014, da Lei 
Federal 13.019, que trata do regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil. Esta legislação, de abrangência nacional, busca substituir a 
utilização de instrumentos jurídicos desenhados para regular relações entre o próprio Poder 
Público e que foram utilizados para parceirizar com o Terceiro Setor. Nesta Lei, há o desenho 
de alguns instrumentos jurídicos, que materializariam a relação jurídica entre Poder Público 
(nas diversas esferas) e as Organizações da Sociedade Civil (pessoa jurídica de direito privado 
e não lucrativa): os Termos de Colaboração, Termos de Fomento e os Acordos de Cooperação. 

Uma análise comparativa da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Federal 
9.790, de 23 de março de 1999 e a Lei Estadual 14.870, de 16 de dezembro de 2003 nos permite 
concluir que existem um sem número de semelhanças e algumas nuances que as diferenciam. 
No que se concerne às semelhanças, de forma geral, há a previsão de seleção pública para 
parceirizar com o Poder Público (muito embora obrigatória no MROSC), um determinado rito 
para celebração de instrumentos jurídicos, a etapa de monitoramento e avaliação (contando com 
um responsável pela gestão e supervisão do instrumento jurídico), a possibilidade de renovação 
do instrumento e ritos de prestação de contas e encerramento / rescisão do ajuste.  

Dois grandes pontos que as diferenciam é a questão da titulação, ausente na agenda do 
MROSC (como tentativa de abarcar o imenso e complexo universo das OSCs) e a exigência de 
Regulamento de Compras e Contratações (RCC), existente nas leis de OSCIPs e ausente (hoje) 
na agenda do MROSC. Tem-se, portanto, que os ditames do MROSC não se afastam 
significativamente da intenção das Leis de OSCIPs. 

Passando para uma questão mais recente, a finalização do julgamento da ADI 1923, em 
abril de 2015, trouxe um ambiente extremamente positivo para o debate relativo ao processo de 
publicização. Até a finalização deste julgamento, muito embora vários entes da federação 
tenham se utilizado de legislações de OS, o fizeram por uma escolha política acompanhada de 
certa insegurança jurídica, posto que, caso o desfecho fosse pela inconstitucionalidade da 
norma, estariam os Contratos de Gestão fadados ao encerramento. E, desta forma, ficariam as 
atividades e os serviços públicos prejudicados.  

Ocorre que o julgamento concluiu pela constitucionalidade do modelo OS, com os 
devidos aprimoramentos, quais sejam:  

a) Que o procedimento de qualificação com o título de OS seja conduzido de forma 
pública, objetiva e impessoal, não admitindo análise discricionária por parte de agente 
público; 
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b) Que a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e 
impessoal, por meio de processo de seleção pública; 

c) Que os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com 
recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento 
próprio a ser editado por cada entidade; e 

Que a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, 
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art.37 da CF, e nos termos 
do regulamento próprio a ser editado por cada entidade;  
Diante deste novo cenário, tem-se excluída a insegurança jurídica que pairava sobre a aplicação 
dos modelos OS. De forma adicional, os questionamentos de ordem ideológica, que tratavam 
os Contratos de Gestão (e também os Termos de Parceria) como privatização indevida da ação 
pública perdem sentido jurídico. Não por acaso, verifica-se, pós-julgamento da ADI 1923, certo 
movimento e discussão em alguns entes da federação, no sentido de aperfeiçoar legislações 
vigentes ou até mesmo propor legislação específica sobre a temática.  

Uma última questão atual e importante para o debate nesta área refere-se à crise fiscal 
por que passam os entes da federação, muitos com dificuldades decorrentes do alto 
comprometimento da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do funcionalismo 
público. Com um limite crescente de comprometimento da receita com a despesa com o 
funcionalismo acompanhado de uma maior cobrança da sociedade por uma maior e melhor 
prestação de serviços públicos, a utilização das parcerias com OS (e também com OSCIPs) 
pode se revelar uma alternativa de ordem pragmática para garantir, num curto e médio prazo, a 
provisão de serviços públicos, na medida em que os repasses para os Contratos de Gestão (e 
para os Termos de Parceria) são classificados como despesas correntes, e não entram no 
cômputo da despesa de pessoal do Poder Público (mesmo quando o instrumento jurídico custeia 
pessoal contratado pela entidade).  

Na medida em que se tem, a partir de um determinado patamar de comprometimento da 
receita corrente líquida com o pagamento do funcionalismo impedimento de realização de 
novas contratações e, em alguns casos, até mesmo impossibilidade de proceder com reposição 
de pessoal aposentado, a provisão de serviços e realização de atividades somente se torna 
possível por outros arranjos, tais como o das OS ou das OSCIPs. Assim, mesmo numa situação 
de crise fiscal, em que são exigidas medidas concretas no sentido de reduzir a despesa e otimizar 
a receita, a provisão de certos serviços e atividades precisa de alternativas que os garantam. 
Seja para as atividades já existentes ou, especialmente, para aquelas que precisam ser iniciadas.  

Olhando os desafios verificados ao longo da implementação do modelo OSCIP em 
Minas Gerais vis-à-vis às questões atuais, elencadas nesta sessão, podemos enxergar no 
horizonte algumas perspectivas que poderiam se revelar de grande valia para aperfeiçoar a 
estratégia de contratualização de resultados entre o Estado de Minas Gerais e as entidades do 
terceiro setor. 

6 Olhando à frente: quais são as perspectivas para o Estado de Minas Gerais 

Tal como discutido na terceira sessão deste trabalho, implementou-se em Minas Gerais 
um modelo OSCIP híbrido, algo que pode ser explicado pela tramitação da ADI 1923, que teve 
o julgamento finalizado somente em abril de 2015. Neste sentido, o hibridismo foi uma saída 
pragmática para adotar um modelo que conjugaria a possibilidade de fomentar e implementar 
políticas públicas bem como realizar a transferência de atividades não exclusivas de Estado 
para execução pelas entidades. Em decorrência deste fato, tem-se um modelo OSCIP que 
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conjuga desde Termos de Parceria que executam projetos específicos que dependem da 
expertise da OSCIP e contam com relativo pouco montante de recurso envolvido até 
instrumentos que realizam a gestão de equipamentos e atividades públicas.  

Conjugar, num mesmo modelo, Termos com realidades tão distintas acaba por se revelar 
um fator limitador. Os limites gerenciais de uma entidade do terceiro setor não são os mesmos, 
algumas tiveram investimentos de quase dez anos através do Termo de Parceria (como é o caso 
da OSCIP que executa a Orquestra Filarmônica de MG) e se fortaleceram gerencialmente, 
enquanto outras executam ações específicas e, assim, contam com reduzido recurso (até mesmo 
humano) disponível para alocar em instrumentos gerenciais. Isto na verdade traduz a própria 
intenção do PDRAE em sugerir dois modelos específicos, dado que existem situações distintas 
e que merecem tratamento diferenciado.  

Embora, em 2003, a adoção de um modelo OSCIP híbrido tenha se mostrado uma saída 
pragmática e mais segura do ponto de vista político e jurídico, esta mesma questão acaba se 
revelando, na prática, como um fator limitador para a gestão do modelo, do ponto de vista da 
área central (pois precisa conjugar o mesmo tratamento gerencial para Termos de Parceria tão 
distintos entre si) e para a própria expansão da utilização dos instrumentos jurídicos.  

Neste diapasão, uma grande perspectiva atual e talvez a principal que surja neste 
cenário, seria a de o Estado de Minas Gerais adotar um modelo específico de parcerias com OS. 
Assim, haveria condição de adotar um modelo (bem como contar com um ferramental 
específico) que contemple as especificidades necessárias para promover a operação de 
equipamentos ou políticas públicas. Pari passu à adoção de um modelo específico de OS, outra 
perspectiva seria a de rever a legislação atual de OSCIP, eliminando o hibridismo existente e 
tornando esta uma alternativa importante para o desenvolvimento compartilhado de projetos e 
atividades de interesse público e ao apoio à prestação de serviços de relevância pública e defesa 
de direitos e interesses coletivos.  

De forma a materializar estas duas perspectivas, sugere-se o encaminhamento de dois 
Projetos de Lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG):  

1. Um Projeto de Lei revogando a atual lei das OSCIPs, e trazendo uma nova leitura, 
sem as características híbridas da legislação ora vigente; e 

2. Um Projeto de Lei implementado o marco legal das OS em Minas Gerais.  

Tendo em vista todos os desafios listados no presente trabalho, alguns pontos 
específicos poderiam ser tratados na construção deste novo arcabouço legal mineiro.  

Para o caso específico do modelo OS, questões como: (i) melhoria do estudo de 
viabilidade, por parte da SEPLAG, instrumento prévio à abertura de edital de processo seletivo, 
que poderia servir para promover um melhor detalhamento do objeto da parceria, objetivos 
específicos e dos indicadores de desempenho; (ii) relativização do título de OS para 
participação do processo seletivo (objetivando aumentar a competição entre as entidades); (iii) 
previsão de vigência máxima do Contrato de Gestão, de um médio ou longo prazo, tendo em 
vista o componente gerencial típico deste modelo (bem como instituição de limites para os 
aditamentos do instrumento jurídico); (iv) parcela do repasse vinculada ao cumprimento de 
metas; (v) previsão detalhada dos limites e possibilidades de cessão especial de servidor público 
à OS; (vi) clarificação do conceito de receita arrecadada pelo Contrato de Gestão e as 
possibilidades de custeio de despesas com estas receitas; (vii) redesenho dos atuais canais de 
controle social; (viii) previsão mais específica e clara do papel do OEP (inclusive com o 
fortalecimento da atuação da Comissão Supervisora), da OSCIP e da SEPLAG (com um 
fortalecimento do papel de gestor do modelo, e não de gestão das parcerias); (ix) clarificação 
do papel dos órgãos de controle; e, por fim, (x) construção da legislação tendo como parâmetros 
as questões mais atuais relativas às OS, notadamente ao julgamento da ADI 1923.  
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Já para o caso específico das OSCIPs, questões como: (i) retirada do hibridismo, (ii) 
melhoria do estudo de viabilidade, por parte da SEPLAG; (iii) relativização do título de OSCIP 
para participação do processo seletivo (objetivando aumentar a competição entre as entidades); 
(iv) previsão de vigência máxima do Termo de Parceria, de curto prazo, tendo em vista o 
fomento do modelo (com poucos limites para os aditamentos do instrumento jurídico); (v) 
clarificação do conceito de receita arrecadada pelo Termo de Parceria e as possibilidades de 
custeio de despesas com estas receitas; (vi) redesenho dos atuais canais de controle social; (vii) 
previsão mais específica e clara do papel do OEP, da OSCIP e da SEPLAG; e, por fim, (viii) a 
clarificação do papel dos órgãos de controle. 

Objetiva-se constituir, a partir destas propostas, um cenário institucional em Minas 
Gerais em que se possua um modelo específico (OS) para prestação continuada de serviços de 
relevância pública de maior complexidade em áreas diversas, sendo uma opção estratégica para 
a implementação de políticas públicas e serviços de caráter contínuo e outro modelo (OSCIP) 
que sirva ao apoio à prestação de serviços de relevância pública e defesa de direitos e interesses 
coletivos, se constituindo como uma alternativa que complemente o MROSC em Minas Gerais 
(na medida em que esta legislação, embora com enormes semelhanças ao modelo OSCIP atual, 
ainda é bastante incipiente). Advoga-se que a experiência adquirida em Minas Gerais, de quase 
quatorze anos utilizando-se de um modelo específico, pode ser extremamente útil e estratégica 
para a boa coexistência dos modelos em questão. Ademais, sendo a agenda do MROSC ainda 
incipiente, talvez, a coexistência com outros modelos pode se revelar uma estratégia importante 
para o desenvolvimento das atividades e serviços executados pelo Poder Público em parceria 
com o terceiro setor.  

7 Considerações finais  

Este trabalho teve como objetivo fazer um panorama da implementação do modelo de 
parcerias com OSCIPs em Minas Gerais e, de forma adicional, dados os desafios e aprendizados 
vivenciados nos últimos quatorze anos, tecer propostas para a melhoria contínua do processo 
de publicização.  

Adotado sob a ótica de uma reforma gerencialista, verificamos a ocorrência, no modelo 
OSCIP mineiro, de indícios de alguns dos desafios inerentes à contratualização de resultados, 
tal como elencado por Jann & Reichard (2002), bem como outros, mais específicos da 
experiência mineira. De forma adicional, tem-se que, por influência da ADI 1923, Minas adotou 
um modelo OSCIP híbrido, fato este que influenciou decisivamente o caminho perquirido nos 
últimos quatorze anos.  

Na medida em que se verifica um novo cenário, advindo de questões mais recentes, tais 
como o término do julgamento da ADI 1923 (e a respectiva conclusão pela constitucionalidade 
do modelo OS), a implementação da agenda do MROSC e crise fiscal, surgem possibilidades 
de melhoria no processo de publicização mineiro, que poderiam ser materializados na revisão 
do marco legal existente. Assim, surge como proposta o encaminhamento, à ALMG, de dois 
Projetos de Lei, um revogando a atual lei das OSCIPs, e trazendo uma nova leitura, sem as 
características híbridas da legislação ora vigente e outro instituindo o marco legal das OS em 
Minas Gerais. Para ambos os Projetos de Lei, elencam-se algumas sugestões de melhoria do 
arcabouço legal, dado o aprendizado vivenciado em nosso Estado.  
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