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MODELOS DE PARCERIAS COM O TERCEIRO 
SETOR

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS
C
O
N
C
EI
TO

CONTRATO)
DE)GESTÃO

TERMO)DE)
PARCERIA

CONVÊNIO

Instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada
como organização social, com vistas à formação de parceria entre as
partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas de
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção
e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

Instrumento de parceria entre entes federados ou pessoas jurídicas a
eles vinculadas (Primeiro Setor) e entre o Poder Público e entidade
filantrópica e sem fins lucrativos nos termos do § 1º do artigo 199
da Constituição Federal (conforme art. 3º, IV e art. 84 da Lei nº
13.019/14). – Art. 116, Lei 8.666/93.

Instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as
entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação
entre as partes, para o fomento e a execução de atividades de
interesse público previstas no artigo 3º da Lei nº 9790/99.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS
C
O
N
C
EI
TO

TERMO)DE)
COLABORAÇÃO

TERMO)DE)
FOMENTO

ACORDO)DE)
COOPERAÇÃO

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pela administração pública que
envolvam a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VII);

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolvam a transferência de
recursos financeiros (art. 2º, VIIICA).

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade
civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros (art.
2º, VIII);
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DESTAQUES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14
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PRINCIPAIS PONTOS DA LEI Nº 13.019/14

Transparência e Controle (Arts. 10, 11 e 12);

! Visibilidade das ações por meio de sitio oficial na
internet de todas as fases do processo, inclusive
sobre a aplicação irregular dos recursos da
parceria)

Planejamento (Arts. 7º, 8º,15, e 22); e

! Capacitação de Gestores, Participação Social,
Divulgação das Ações e o Plano de Trabalho)
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PRINCIPAIS(PONTOS(DA(LEI(Nº(13.019/14
SELEÇÃO(E(CELEBRAÇÃO

!Chamamento público como regra geral: Art. 23;

!Ausência de chamamento público: emendas
parlamentares e Acordos de Cooperação, exceto quando
houver comodato, doação de bens ou outra forma de
compartilhamento de recurso patrimonial: (Art. 29);

!Dispensa de Chamamento: (Art. 30, I, II, III e VI –
urgência até 180 dias, guerra, calamidade pública, programa
de proteção a pessoas ameaçadas, OCIPS previamente
credenciadas);

!Inexigibilidade de Chamamento: (Art. 31, I e II –
inviabilidade de competição); e,

!Artigos 29, 30 e 31 – deverão estar devidamente justificados
(�4º, artigo 32).
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PRINCIPAIS(PONTOS(DA(LEI(Nº(13.019/14

FORMALIZAÇÃO(E(EXECUÇÃO

! Contrapartida: Facultada a exigência de contrapartida em
bens e serviços economicamente mensuráveis (art. 35, �
1º)@ Não será exigida contrapartida quando o valor global da

parceria for igual ou inferior a R$ 600.000,00 (art. 12,

parágrafo único do Decreto Federal nº 8.726/16). Esta
previsão legal possibilita a participação de OSCs de
menor porte.

! Ajustes no plano de trabalho: Possibilita a revisão do

plano de trabalho da parceria para a alteração de valores ou

de metas mediante apostilamento ao plano de trabalho
original (art. 57).
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PRINCIPAIS PONTOS DA LEI Nº 13.019/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Priorização do controle de resultados:

! Prestação de contas com foco no controle dos resultados é
mais uma inovação alcançada pela Lei nº 13.019/2014, deixando
de priorizar o viés formalístico da análise (art. 6º, inciso II c/c art.
66, §1º, incisos I e II).

! As visitas “in loco”, nos termos estabelecidos no art. 52 do
Decreto Federal nº 8726/16, deverão subsidiar o
monitoramento da parceria, sempre que for necessário.
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FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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PR
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IS
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TA
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O
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C
E

FALHAS(
RECORRENTES(

NAS(
PRESTAÇÕES(
DE(CONTAS

Ausência de carimbo identificando a parceria nos
comprovantes de despesas originais. Permitindo o uso
na prestação de contas de mais de uma parceria;
Demonstrativo Integral de Receita e Despesas não
condiz com valores ou datas com o extrato bancário;

Contratações de empresas pertencentes a parentes de
dirigentes (consultorias, prestações de serviço, etc);

Despesas com itens supérfluos, e/ou não previstos no
Plano de Trabalho
Número de funcionários e despesas diferentes do
Plano de Trabalho;

Ausência de conta específica para cada Parceria;
Atrasos nos repasses às Entidades;
Alterações no Plano de Trabalho, sem a devida
justificativa e formalização;
Notas fiscais sequenciadas;
Contas de consumo e Encargos Sociais pagos com
atraso e incidência de multa e juros;
Despesas irregulares ou contraídas antes ou depois da
vigência da Parceria;

TRIBUNAL DE CONTAS
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TRANSPARÊNCIA 

! Lei Federal 12.527/2011 (regulamentada pelo
Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012)

! Comunicado SDG nº 16/2018 (Publicado no DOE
em 18/04/2018)

! Comunicado SDG nº 19/2018 (Publicado no DOE
em 19/06/2018)

! Comunicado SDG nº 09/2019 (Publicado no DOE
em 15/03/2019)
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COMUNICADO SDG Nº 16/2018

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando as
diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação
e as disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal, COMUNICA aos
órgãos públicos estaduais e municipais que adotem providências no
sentido de que as entidades do terceiro setor (OS, OSCIPS, OSCS)
destinatárias de recursos públicos cumpram os dispositivos legais relativos
à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via
eletrônica de todas as informações sobre suas atividades e
resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de
ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes,
valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas
físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração
individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos
nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e
os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento
de compras e de contratação de pessoal.
A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da
fiscalização, cujo descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas
previstas em Lei.
SDG, em 18 de abril de 2018. 
SÉRGIO CIQUERA ROSSI - SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Slide&nº&&13



COMUNICADO SDG Nº 19/2018

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMUNICA
às Secretarias de Estado, às Prefeituras dos Municípios e aos
demais órgãos públicos responsáveis por repasses públicos a
Organizações Sociais, Organizações Sociais de Interesse Público,
Organizações da Sociedade Civil e entidades que possam ser
identificadas como do Terceiro Setor, que é de sua
responsabilidade exigir a demonstração e identificação dos
gastos custeados com os recursos públicos que foram repassados,
devendo esse detalhamento constar dos “Portais de
Transparência” dos órgãos concessores e bem assim
daqueles pertencentes às entidades beneficiárias.

SDG, em 18 de junho de 2018. 
Sérgio Ciquera Rossi Secretário-Diretor Geral 
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COMUNICADO SDG nº 09/2019 

O Tribunal de Contas do Estado comunica que a exemplo do
que se dá com relatórios parciais de acompanhamento de
contas anuais de Prefeituras, a fiscalização fará constar de
todo e qualquer processo de contas, seja da esfera estadual
ou municipal, os achados das inspeções ordenadas e das
execuções contratuais. Serão, também, avaliadas as
informações constantes das páginas eletrônicas dos
órgãos e entidades jurisdicionadas, incluídas
fundações de apoio e terceiro setor. Merecerá
especial atenção a divulgação do quadro de pessoal e
correspondente folha de pagamentos.

SDG, 14 de março de 2019. 
SÉRGIO CIQUERA ROSSI 
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL 
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OCORRÊNCIAS APONTADAS PELA 
FISCALIZAÇÃO DO TCESP EM SEUS 

RELATÓRIOS
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Contratação de empresas pertencentes a parentes de 
Dirigentes da entidade sem a realização de processo de 

seleção
! Empresa “......PASSIONE Ltda” – Diretor da entidade

Fulano de Tal PAIXÃO – repasse de R$ 160.000,00
! No cadastro da JUCESP, confirmou-se que o sócio da

empresa era vice-Presidente da entidade que contratou os
serviços.

! Notas fiscais sequenciadas.
! 64% do repasse direcionado

para esta única empresa.
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NOTA%FISCAL%Nº VALOR

40 R$%6.616,95
41 R$%6.489,07
43 R$%5.849,75
44 R$%6.574,32
45 R$%6.371,87
46 R$%7.064,46
47 R$%6.627,59
48 R$%7.325,51
49 R$%7.490,67
51 R$%7.277,47
52 R$%8.407,03
53 R$%5.743,20
54 R$%5.700,58
55 R$%5.966,96
56 R$%3.729,35
57 R$%6.339,90

TOTAL: R$%103.574,68



Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto 
pactuado, caracterizando desvio de finalidade do recurso 

público. 
!Recursos da saúde pública para custear tratamento de 170
dependentes químicos.
!Direcionamento de elevados recursos para manutenção em
equipamentos de informática (só havia 4 computadores na
unidade)
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Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto 
pactuado, caracterizando desvio de finalidade do recurso 

público. 

!Itens supérfluos como balas, bombons, chantilis,
refrigerantes, frutas importadas.
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Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto 
pactuado, caracterizando desvio de finalidade do recurso 

público. 
!Santa Casa de Misericórdia que utilizava recursos da saúde
pública para:
!Serviços de video e fotografia
!Serviços de dança – “educação corporal”
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Pagamento de serviços com indícios de que não sejam 
efetivamente realizados:

!Profissionais médicos com plantões exorbitantes e
humanamente impossíveis de execução:
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MÉDICOS:

! Descumprimento de escalas de trabalho;

! Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado e em 
alguns casos assinado até o final do mês;

!Ausência de  publicidade com relação à escala diária 
dos médicos plantonistas e do Responsável pelo plantão, 
ferindo o princípio da transparência estabelecido na Lei 
12.527/2011.
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Obras mal executadas:
!Obras realizadas com recursos transferidos a entidades com
diversas imperfeiçoes poucos meses após a entrega:
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OUTRAS OCORRÊNCIAS

! Despesas com recursos humanos acima do limite
previsto no ajuste;

! Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão
a que se refere, não sendo possível identificar se aquelas
notas referiam-se a prestação de contas em questão, com
proposta de cominação das despesas.

! Contratação de empresas sem processo de seleção de
fornecedores, contrariando o regulamento de compras da
entidade; e

!Pagamentos de honorários advocatícios devidos pela
entidade;

!Realização de pagamento com despesa denominada “Apoio
Técnico Administrativo”, tratando-se de “taxa de
administração”.

Slide&nº&&24



SERVIÇOS DE TERCEIROS – EX. ADVOCACIA

! Órgão da região do Vale do Paraíba contrata entidade, via Contrato 
de Gestão, de São Fidélis para gerir um equipamento público. 

! Entidade contratada paga honorários advocatícios para escritório 
sediado também em São Fidélis, com claro vínculo com dirigentes. 

! Contrato ainda prevê pagamentos de hospedagens, transporte e 
alimentação. 
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DAS*DECISÕES*
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CONTAS

−"MULTA – Até"2000"UFESP"(art.&104&da&LCE&n.&709/1993),&ou&seja,&R$&53.060,00
(valor da&Unidade&Fiscal&do&Estado&de&São&Paulo&G UFESP para&o&período&de&
1/1/2019 a&31/12/2019 foi&fixada&em&R$&26,53).
1 MULTA"1 de"até"100%"do"dano"causado"ao"erário"(art.&102&da&LCE&n.&709/1993)
−"RESTITUIÇÃO DE&VALORES&AO&ERÁRIO.
−"ENVIO&DA&DECISÃO&AO&MINISTÉRIO"PÚBLICO.
−"IMPEDIMENTOS"DE&NOVOS&REPASSES.

COMUNICADO SDG Nº 07/2019
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna pública a relação
de órgãos ou entidades que de acordo com o disposto no artigo 103
da Lei Complementar 709, de 1993, estão proibidos de novos
recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou
dos Municípios até que regularizem sua situação perante este
Tribunal.
A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de
08/03/2019. Caderno do Poder Legislativo, na Seção do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e também está disponível no site do TCESP:
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/legislacao/sdg_072019.pdf

ENTIDADES*
PROIBIDAS*DE*

NOVOS*
REPASSES

IMPACTOS DECORRENTES DAS DECISÕES
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IMPACTOS*
DECORRENTES*
DAS*DECISÕES*
DO*TRIBUNAL*DE*

CONTAS

Mais do que o impacto do ponto de vista
punitivo, o TCESP tem investido em ações
pedagógicas (EPCP, Ciclo de Debates...) e
direcionado suas fiscalizações para o foco no
resultado, buscando proporcionar um
impacto positivo na sociedade.

IMPACTOS DECORRENTES DAS DECISÕES
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DICAS DE ESTUDOS

http://www.participa.br/osc/ultimas/publicacoeshttp://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/repa
sses_publicos_terceiro_setor.pdf

Slide&nº&&28



SÚ
M
U
LA
S'
TC
E

SÚMULA'Nº'02

SÚMULA'Nº'03

SÚMULA'Nº'04

SÚMULA'Nº'40

SÚMULA'Nº'41

É inconstitucional a aplicação de Auxílios ou Subvenções, direta ou
indiretamente, namanutenção de culto religioso;

As despesas somente poderão correr à conta da destinação constante
do ato concessório; (DESVIO DE FINALIDADE)

Nos repasses de recursos a entidades do terceiro setor não se admite
taxa de administração, de gerência ou de característica similar.

Não é lícita a concessão de Auxílios e Subvenções a entidades com fins
lucrativos ou com a finalidade específica de valorização patrimonial;

O repasse de recursos financeiros a entidades do terceiro setor
depende da efetiva compatibilidade entre as finalidades estatutárias
da beneficiária e o objeto da transferência;

SÚMULAS
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

RAFAEL&COSTA
rrcosta@tce.sp.gov.br
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