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INTRODUÇÃO 

Esta Nota Técnica visa apresentar informações sobre os pontos mais 

importantes a serem observados e conhecidos pelos técnicos e gestores de saúde 

pública, das seguintes alternativas de gerenciamento das unidades públicas que 

serão discutidas na Assembleia do CONASS no dia 13 de novembro de 2012: 

Organizações Sociais, Fundação Estatal e Parceria Público Privada. 

Parte do material reproduzido a seguir está contido no CONASS 

documenta nº 14 publicado em 2007. Foram acrescentadas nesta Nota Técnica as 

informações sobre Parceria Público Privada. 

 

 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
As Organizações Sociais encontram seu nascedouro no processo que se 

chamou de "reforma do Estado", cujo impulso maior se deu a partir da aprovação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado pelo 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), conforme pretensão do 

Governo Federal. Um dos pontos estratégicos deste plano foi a aprovação do 

"Programa Nacional de Publicização", aprovado pela Lei 9.637, de 15 de Maio de 

1998. Esta lei autoriza o Poder Executivo a transferir a execução de serviços 

públicos e gestão de bens e pessoal públicos, a entidades especialmente 

qualificadas, quais sejam, as Organizações Sociais, ressaltando-se que alguns 

estados tenham legislado conforme sua competência, dando à lei estadual as 

adaptações cabíveis.  

Segundo o doutrinador Hely Lopes Meireles, "o objetivo declarado pelos 

autores da reforma administrativa com a criação da figura das organizações sociais, 

foi encontrar um instrumento que permitisse a transferência para elas de certas 

atividades exercidas pelo Poder Público e que melhor o seriam pelo setor privado, 

sem necessidade de concessão ou permissão. Trata-se de uma nova forma de 

parceria, com a valorização do chamado terceiro setor, ou seja, serviços de 

interesse público, mas que não necessitam ser prestados pelos órgãos e entidades 

governamentais".  
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Há que se entender que as organizações sociais são pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades de relevante valor social, 

que independem de concessão ou permissão do Poder Público, criadas por iniciativa 

de particulares segundo modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e 

fomentadas pelo Estado. 

De forma mais tecnocrata a legislação pertinente não clareia a uma 

definição para as Organizações Sociais, todavia indica o art. 1º da Lei 9.637/98, “in 

verbis”: 
Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações 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. 

As Organizações Sociais, doravante denominadas OS foram 

caracterizadas como de interesse social e de utilidade pública e deveriam 

apresentar-se como uma associação civil sem fins lucrativos, com atividades nas 

áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 

preservação do meio ambiente, cultura e saúde, com os objetivos: 
a) diminuir o “déficit” público, ampliar a poupança pública e a capacidade financeira do 

Estado para concentrar recursos em áreas em que é indispensável a sua intervenção 

direta; 

b) aumentar a eficiência dos serviços sociais oferecidos ou financiados pelo Estado, 

atendendo melhor o cidadão a um custo menor, zelando pela interiorização na prestação 

dos serviços e ampliação do seu acesso aos mais carentes. 

c) ampliar a participação da cidadania na gestão da coisa pública; estimular a ação social 

comunitária; desenvolver esforços para a coordenação efetiva das pessoas políticas no 

implemento de serviços sociais de forma associada; 

d) possibilitar o aumento da eficácia e efetividade do núcleo estratégico do Estado, que 

edita leis, recolhe tributos e define as políticas públicas; permitir  a adequação de 

procedimentos e controles formais e substituí-los, gradualmente, porém de forma 

sistemática, por mecanismos de controle de resultados.  
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Em suma, as organizações sociais representam uma forma de parceria do 

Estado com as instituições privadas sem fins lucrativos e com fins públicos, 

garantindo a participação popular na gestão administrativa. São instituições do 

terceiro setor.  

O Terceiro Setor deve ser entendido como aquele composto por 

entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, e de finalidade pública, é uma zona 

que coexiste com o chamado Primeiro Setor – o Estado, e o Segundo Setor, o 

mercado. Trata-se, em suma, do desempenho de atividades de interesse público, 

embora por iniciativa privada. Daí porque, em muitos casos, as entidades 

integrantes de tal setor recebem subvenções e auxílios por parte do Estado, em 

decorrência de sua atividade de fomento. 
Neste contexto, as duas mais conhecidas qualificações jurídicas para 

entidades do Terceiro Setor são as Organizações Sociais –OS e as Organizações 

da Sociedade Civil de Interessa Púbico – “OSCIP”. 

As OS trazem consigo como características essenciais:  

- a iniciativa privada voluntária na sua criação e na sua constituição; 

- a afetação a uma finalidade de interesse público ou socialmente relevante; 

- o recebimento de favorecimentos tributários, subsídios, isenções e 

contribuições do Estado;  

- a submissão ao regime jurídico das pessoas de direito privado, com 

derrogações de direito público; 

- a necessidade de reconhecimento formal por parte do Estado, segundo um 

procedimento especial regulado em lei; a destinação legal do patrimônio social a 

outra entidade de mesma natureza, em caso de extinção da entidade, não sendo 

permitido seja o patrimônio repartido entre os membros da instituição;  

- seus estatutos devem prever e adotar determinado modelo de composição para 

os seus órgãos de deliberação superior, inclusive prevendo a participação 

necessária de representantes do Estado, como requisito para permitir o ato posterior 

de qualificação pelo Poder Público. Assim como a sujeição da entidade à publicação 

anual no Diário Oficial da União do relatório de execução do acordo ou contrato de 

gestão. Os estatutos devem prever também o requisito de qualificação, de reforma 
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das finalidades sociais, quando couberem, a definição das regras para a 

remuneração do pessoal da entidade e para o sistema de compras; 

- as entidades poderão utilizar bens materiais e recursos humanos de entidades 

extintas do Estado, desde que a extinção tenha sido realizada por lei específica. 

Podem ainda absorver atividades e contratos de entidades extintas, também quando 

autorizados por lei, bem como os seus símbolos designativos, desde que estes 

sejam seguidos obrigatoriamente do símbolo OS. 

- sujeição ao controle do Tribunal de Contas e à supervisão do Ministério Público. 

O Estado promove o fomento às atividades publicizadas e exerce sobre 

elas um controle estratégico: demandando resultados necessários ao atingimento 

dos objetivos das políticas públicas. O Estado controla a aplicação dos recursos que 

transfere a essas instituições, mas o faz por meio do controle por resultados, 

estabelecidos em contrato de gestão. 

Outra característica importante é que os contratos e vinculações mútuas 

são mais profundos e permanentes, porque as dotações destinadas a essas 

instituições integram o Orçamento Público, cabendo às mesmas um papel central na 

implementação das políticas sociais do Estado.  

Esse instrumento deve ser dinâmico e conter requisitos essenciais como 

os objetivos da política púbica a que se refere, objetivos estratégicos e metas 

institucionais com seus respectivos planos de ação; indicadores de desempenho, 

definição de meios e condições para execução das metas pactuadas, sistemática de 

avaliação, objeto que é a pactuação de resultados entre uma parte contratante e 

outra parte contratada, objetivos, metas, obrigações do contratante e da contratada, 

valor, acompanhamento e avaliação de resultados, possibilidades de  

desqualificação, suspensão, rescisão, renovação e vigência, publicidade e controle 

social e as penalidades.  

Por parte do Poder Público contratante, o contrato de gestão é um 

instrumento de implementação, supervisão e avaliação de políticas públicas, de 

forma descentralizada, racionalizada e autonomizada, na medida em que vincula 

recursos ao atingimento de finalidades públicas. Já no âmbito interno das 

organizações (estatais ou não-estatais) contratadas, o contrato de gestão se coloca 
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como um instrumento de gestão estratégica, na medida em que direciona a ação 

organizacional, assim como a melhoria da gestão, aos cidadãos/ clientes 

beneficiários de determinadas políticas públicas. 

As OS devem ser entendidas como instituições públicas que atuam fora 

da Administração Pública visando provável aproximação com suas clientelas, com o 

objetivo de aprimorar seus serviços e utilizando com mais responsabilidade e 

economicidade os recursos públicos.  

O modelo institucional das OS apresenta do ponto de vista da gestão de 

recursos, por não estarem sujeitas às normas que regulam a gestão de recursos 

humanos, orçamento e finanças, compras e contratos na Administração Pública, a 

possibilidade de significativo ganho de agilidade e qualidade na seleção, 

contratação, manutenção e desligamento de funcionários, que, enquanto celetistas, 

estão sujeitos a plano de cargos e salários e regulamento próprio de cada 

Organização Social.  

Todavia, cumpre mencionar que o modelo das OS está sendo alvo de 

revisão de seu marco legal, com vistas à solução de questões tidas como 

controversas, tais como: processo discricionário para qualificação (sem licitação) e 

cessão de servidores com ônus ao poder público. 

Ponto a ser considerado é que conforme previsto no Programa Nacional 

de Publicização há a possibilidade de uma OS absorver um órgão da administração, 

após sua extinção. Nesse caso há que se pensar que a Organização não será 

fomentada pelo poder público e sim executará serviço público delegado pelo Estado, 

tudo com dispensa de licitação, cessão de servidores públicos, com ônus para a 

origem, e a própria dispensa de licitação nos contratos de prestação de serviços 

celebrados entre a Administração Pública e a Organização Social. É o que dispõe o 

art. 22, I, da Lei 9.637/98.  

Fundação Estatal  

Desde 2005, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 

deu inicio a estudos e críticas sobre as atuais formas institucionalizadas para a 

administração pública. Assim procedeu, considerado os questionamentos acerca de 
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alguns modelos e com a finalidade de propor ajustes e direcionamento aos desafios 

da gestão da coisa pública, respeitado o direito público. 

Assim o MPOG, em trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, juristas, 

doutrinadores e órgãos de controle interno e externo, entendeu pela definição de 

“nova tecnologia organizacional” para o atendimento da ação pública no campo 

social. Pretendeu que a concepção de tal modelo se desse a partir do Estado 

Democrático de Direito, de forma aberta à participação cidadã, preservada a 

estrutura de propriedade pública, cujo processo fosse público.  

A partir de tais premissas surgiu o modelo da Fundação Estatal que é 

dotada de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, regida por regras do 

direito privado, sem a busca pelo lucro. O modelo foi concebido para a atuação do 

Estado, em áreas que não lhe são exclusivas, como a saúde, educação, cultura, 

esporte, turismo, tecnologia, assistência social, dentre outras, conforme exposto na 

Exposição de Motivos EM 111/06/MP e no projeto de lei complementar.  

A doutrina brasileira a define como pessoa jurídica oriunda do direito 

privado, que se caracteriza pelo fato de ser atribuída personalidade jurídica a um 

patrimônio preordenado a certo fim social. 

Alguns civilistas brasileiros merecem ter seu conceito mencionado, entre 

eles: Clóvis Bevilacqua: “uma universalidade de bens personalizados, em atenção 

ao fim, que lhe dá unidade.” E Caio Maio da Silva Pereira: “atribuição de 

personalidade jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina a uma 

finalidade social”, categoria atualmente regulada pelo Código Civil nos artigos 45, 62 

a 69.  

As fundações instituídas pelo Poder Público surgiram no País, conforme 

ditames do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, como modalidade 

institucional configurada como forma de descentralização da atividade pública. A 

legislação mencionada foi sofrendo as alterações impostas pelo contexto histórico e 

jurídico, como aquelas advindas do Decreto Lei 900/69, do Decreto-Lei nº 2.299 /86, 

da Lei nº 7.596/87, até que em 1984 o STF entendeu pela possibilidade de adoção 

de dois regimes para as fundações públicas – direito privado ou público. 
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“Nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As 

fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e 

se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados membros, por leis 

estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito 

público. 

Tais fundações são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a 

que alude o § 2º do art. 99 da Constituição Federal” (RE nº 101.126-RJ, Relator o Min 

Moreira Alves - RTJ 113/314 - o dispositivo citado no acórdão refere-se à Constituição 

de 1967, com a EC nº 1/69). 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, veio a consagração da 

fundação pública de direito público como forma jurídica de descentralização da ação 

do Estado, impondo a essas entidades as mesmas restrições administrativas, 

orçamentárias e financeiras do modelo de autarquias. Dez anos depois, a Emenda 

Constitucional nº 19/98 alterou o inciso XIX do art. 37 da constituição e determinou 

que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 

de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. 

Com essa alteração, diversos juristas brasileiros entenderam pela 

reafirmação da fundação pública de direito privado como admissível juridicamente. 

Todavia, tal admissibilidade não tira da natureza jurídica das fundações públicas a 

sua polêmica peculiar, pois lhe falta lei complementar que a defina e delimite.  

Dada a polêmica, há que se compreender duas teses. A primeira admite a 

possibilidade de coexistência de dois tipos de fundações públicas – de 

personalidade jurídica de direito público e de direito privado. A segunda tese 

defende que as fundações, ainda que instituídas pelo Poder Público, têm sempre 

regime jurídico de direito privado. 

Ou seja, doutrinadores como Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Celso 

Antonio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Di Pietro e Miguel Reale, Cretella Junior, 

entendem de que essas entidades são verdadeiras autarquias – razão porque são 

denominadas algumas vezes de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. 
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Já o doutrinador Hely Lopes Meirelles entende que uma fundação não pode ser 

espécie de autarquia, sem que se confundam os conceitos doutrinários de ambas. 

Como subsídio para a admissibilidade da fundação estatal de direito 

privado, há que se relembrar de decisão do STF em 1984 (já mencionada). Merece 

destaque ainda que no ano de 2002, a Ministra Ellen Gracie, da mesma corte, 

reconheceu que a figura jurídico-institucional própria para a execução, pelo Poder 

Público, de atividades não-exclusivas de Estado é a fundação estatal de direito 

privado. Já em 2006 a figura jurídico-institucional das fundações públicas foi objeto 

de debate entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reafirmada a 

possibilidade do Estado instituir fundações de direito público ou privado, por meio de 

decisão relatada pelo Ministro Eros Grau. 

Com fundamento no inciso XIX do art. 37 da CF, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998, que reconhece as autarquias e as fundações como 

modalidades institucionais distintas e, inclusive, estabelece formas diferenciadas 

para a instituição de cada uma dela. As primeiras são instituídas diretamente pelo 

Estado, por lei específica, enquanto as fundações, mediante autorização legal, em 

similaridade de condições às empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Assim entendeu o MPOG, que a distinção do tratamento é prova inequívoca do 

reconhecimento constitucional da existência de dois modelos jurídico-institucionais 

diferenciados. As autarquias (e as fundações autárquicas) são criadas diretamente 

por lei enquanto que as fundações e empresas públicas, por serem de regime 

jurídico de direito privado, após a autorização legislativa, adquirem personalidade 

jurídica a partir da inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e na Junta 

Comercial, respectivamente. 

Radicado nesse entendimento o MPOG elaborou projeto de lei 

complementar e respectiva exposição de motivos para a definição de áreas de 

atuação da fundação estatal e seu estatuto, em atendimento ao que dispõe o art. 26 

da EC 19/98, encaminhados à Casa Civil da Presidência da República em dezembro 

de 2006. 
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“Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda, as entidades da 

administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à respectiva natureza 

jurídica, tendo em conta a finalidade e as competências efetivamente executadas.” 

 

Conforme tal projeto o Poder Público poderá instituir fundações estatais 

com personalidade jurídica de direito privado para o desenvolvimento de atividades 

que não tenham fins lucrativos, não sejam exclusivas do Estado e não exijam 

exercício do poder de autoridade, em áreas como educação, assistência social, 

saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, desporto, turismo, comunicação 

e previdência complementar do servidor público, para os efeitos do art. 40, §§ 14 e 

15 da Constituição.  

Desta feita, as fundações estatais deverão ser sempre de caráter social e 

suas atividades se caracterizarem como serviços públicos, sendo inadmissível que o 

Estado institua fundações estatais quando pretender intervir no domínio econômico 

e atuar no mesmo plano em que o fazem os particulares. Para tal deverá criar 

empresas públicas ou sociedades de economia mista. Inadmissível também o Poder 

Público instituir fundações estatais quando a atividade pública a ser exercida de 

forma descentralizada, exigir o uso do poder de autoridade do Estado.  

Sob esse entendimento a fundação estatal constitui modalidade de 

descentralização administrativa, inserida na administração pública indireta, ao lado 

das empresas públicas e sociedades de economia mista e sujeita ao controle estatal 

para que a vontade do ente Público que a instituiu seja cumprida, Ou seja, é 

administração pública, patrimônio público personalizado segundo as regras do 

direito privado para a prestação de serviços públicos e seus agentes são 

empregados públicos, revestidos de responsabilidade pública. 

A fundação estatal estará vinculada ao órgão ou entidade em cuja área de 

competência estiver inserida a sua atividade conforme a lei que autorizar sua 

criação. E estará sujeita à fiscalização do sistema de controle interno de cada Poder 

e ao controle externo e nos casos de vinculação com uma entidade da 

administração pública indireta, há que assinar o contrato de gestão, na qualidade de 

representante do Poder Público, assim como exercer as funções de supervisão. A lei 
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autorizativa deverá estabelecer o regime administrativo mínimo (normas de caráter 

público que devem ser aplicadas à entidade, para garantir a observância do 

interesse público.) 

A fundação estatal, conforme projeto de lei complementar poderá ser 

extinta ou modificada a qualquer tempo, a partir de alterações na sua lei instituidora, 

que deverá também definir, a sua finalidade e objetivos institucionais; o patrimônio 

que lhe será transferido ou doado; suas fontes de receitas; aspectos básicos sobre 

sua direção e administração e sobre o contrato de gestão a ser firmado com o Poder 

Publico, para pagamento pelas atividades e serviços públicos que forem contratados 

e autorizar a cessão gratuita de bens públicos, para o exercício de sua finalidade, na 

forma do art. nº 18 da Lei nº 9.636 de 15.05.1998 e do Decreto-Lei 9.760, de 

05.09.1946. 

Para o Poder Público criar uma fundação estatal será preciso uma prévia 

autorização legislativa específica para o destaque do patrimônio público e sua 

personalização segundo as regras do direito privado. 

O patrimônio da fundação estatal é formado pelos bens móveis e imóveis, 

valores, direitos e outros bens que lhe forem destinados para a consecução de sua 

finalidade ou por aqueles que adquirir com sua receita própria ou receber de 

terceiros por doação. Neste último caso, admite-se, apenas, a doação de bens livres 

e desembaraçados. Tais bens poderão ser alienados, mediante autorização 

específica estabelecida no contrato de gestão celebrado com o Poder Público. 

Os bens da fundação estatal são passíveis de penhora. Entretanto, 

observam um regime diferenciado, regulado pelas disposições do art. 678 do Código 

de Processo Civil. 

O processo de penhora não é realizado diretamente, mas mediante a 

nomeação de um juiz, na qualidade de depositário, que poderá ser, 

preferencialmente, um dos seus diretores. Esse depositário deverá apresentar uma 

programação para o pagamento das dívidas ou, em caso da penhora recair sobre 

todo o patrimônio, recorrer ao Poder Público. 
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As receitas da entidade serão compostas pelas rendas que auferir pela 

prestação de serviços e pelo desenvolvimento de suas atividades, bem como por 

doações, conforme dispuser a lei autorizativa de sua criação e o respectivo estatuto.  

Para os casos em que as fundações estatais sejam instituídas para 

prestar serviços de natureza universal (gratuita), como é o caso dos serviços de 

saúde ou de educação, deverão fazê-lo exclusivamente ao Poder Público. No caso 

de extinção da fundação estatal, os legados e doações que lhe forem destinados, 

bem como os demais bens que tiver adquirido ou produzido, devem ser 

incorporados ao patrimônio da União. 

Pretende-se que a fundação estatal goze de autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira, nos limites da legislação, resguardada a observância dos 

princípios constitucionais da Administração Pública e das disposições do art. 37 da 

Constituição Federal, especialmente no que se refere à realização de concurso 

público e de regras de licitação. Todavia a fundação estatal não integrará o 

Orçamento Geral da União, pois sua relação com o poder público dar-se-á por 

contrato de gestão. 

Daí a fundação estatal arcará com o ônus de sua própria folha de 

pagamento, incluídas as despesas com remuneração dos eventuais servidores 

requisitados de outros órgãos, que serão cedidos sem ônus para a origem. A 

fundação estatal deverá ressarcir os órgãos/entidades de origem nos valores 

correspondentes ao pagamento da remuneração dos servidores, acrescidos dos 

respectivos encargos sociais definidos em lei. 

Como forma de garantir o cumprimento do princípio da publicidade nas 

relações entre a fundação estatal e o Poder Público, a lei de diretrizes orçamentárias 

disporá sobre a forma de apresentação dos contratos de gestão na lei orçamentária 

anual. Deverá também dispor quanto à organização das informações relativas a 

esses contratos assinados com o Poder Público, que deverão compor as 

informações complementares ao projeto de lei orçamentária anual. 

A fundação estatal dispõe de sistema contábil pela Lei 6404/76, até que 

seja editado regulamento próprio. 
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A fundação estatal disporá de sistemas administrativos próprios de 

pessoal, de compras, de orçamento, de serviços gerais, dentre outros e, portanto, 

não integra os sistemas administrativos da Administração Pública – ou seja, estarão 

fora do SIAPE (Recursos Humanos), SICAF (cadastro único de fornecedores), 

SIASG (serviços gerais), SIAFI (administração financeira), entre outros.  

O regime jurídico de pessoal da fundação estatal será o previsto pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, todavia observadas as restrições 

impostas aos órgãos e entidades públicos, ainda que de direito privado, pelo art. 37 

da Constituição. Ou seja, o ingresso dos seus empregados dár-se-á por concurso 

público de Provas ou de provas e títulos, nos termos do que preceitua o inciso II do 

art. 37 da Constituição, precedido de edital, publicado no Diário Oficial da União, e 

observados os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, também 

para os casos de demissão. Contudo, não há o benefício da estabilidade, 

preceituado no artigo 41 da CF. Merece a observação de que como referir-se-á ao 

regime celetista haverá os benefícios do acordo coletivo de trabalho e FGTS.  

Pretende-se ainda que cada fundação estatal tenha seu quadro de 

pessoal, organizado conforme plano de carreira, emprego e salários, definido na 

forma do que dispuser o seu estatuto, sendo previsto que a lei que autorizar a 

instituição da fundação poderá fixar um percentual máximo de gasto com pessoal e 

exigir, ainda, um percentual mínimo de reserva para aplicação em capacitação de 

pessoal, inovação tecnológica, investimentos, dentre outros. 

Considerada a pretensão de imunidade tributária, a mesma encontra 

respaldo na interpretação sistêmica do disposto nos arts. 150, § 2º ; 150 VI, “c” e 

195, § 7º da Constituição, ratificada pela doutrina e jurisprudência já firmadas sobre 

o tema, as fundações estatais que atuarem nas áreas sociais (e o campo das 

fundações estatais, diferentemente das empresas públicas, são serviços públicos de 

cunho social) gozarão de imunidade tributária sobre o patrimônio, renda ou serviços 

relacionados com suas finalidades essenciais e serão isentas para a contribuição da 

seguridade social. A imunidade não abrange os rendimentos e ganhos de capital 

auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.  
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Sendo a fundação estatal, ente da administração indireta do Poder 

Público, há que submeter-se à supervisão do órgão da Administração Direta ou 

entidade da Administração Indireta em cuja área de competência estiver inserida a 

sua atividade. Também está sujeita à fiscalização de órgão do sistema de controle 

interno do respectivo Poder e do controle externo do Tribunal ou Conselho de 

Contas, nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição. A fiscalização pelos órgãos de 

controle assegura a existência de um controle administrativo dos atos das entidades 

fundacionais e visa, também, assegurar a realização, por parte da fundação, dos 

objetivos fixados no respectivo ato de constituição. Deverá ser considerado ainda o 

controle do Ministério Público, pois não há incompatibilidade entre os dois controles.  

A proposta do sistema de governança da fundação estatal é colegiado e 

composto dos seguintes órgãos de direção superior e administração: (a) Conselho 

Curador; (b) Diretoria-Executiva, (c) Conselho Fiscal e (d) conselho consultivo social. 

Por fim, o estatuto da Fundação estatal deverá dispor sobre: 

a) sua finalidade e objetivos 

b) sua natureza, sede e duração (que, na fundação estatal deve ser 

indeterminado) 

c) a estrutura organizacional, com a descrição da competência de seus 

órgãos e as atribuições dos seus dirigentes; 

d) disposições sobre os seus órgãos de direção e administração, incluindo 

a composição, escolha e substituição dos membros dos Conselhos e periodicidade 

das reuniões; 

e) o regime de pessoal, inclusive no que refere ao acordo coletivo e 

ajustes periódicos; plano de carreira e salários; benefícios; sistemas de contratação 

e demissão e outros; 

f) o patrimônio e a receita; 

g) o Contrato de Gestão; 

h) o regime financeiro e sua fiscalização; 

i) o sistema de compras de bens, serviços e obras; e 

j) outras disposições gerais e Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto 

da Fundação. 
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A sustentação dos requerentes baseou-se na suposta 

inconstitucionalidade por estarem os artigos 39 e §2º do artigo 41 da CF, eivados de 

vício formal, por não terem sido devidamente aprovados em dois turnos na Câmara 

dos Deputados. 

A decisão trouxe à tona polêmica acerca da viabilidade da fundação 

estatal, pretendida pelo governo, conforme proposta do Ministério do Planejamento. 

 

Parceria Público Privada 
A Parceria Público Privada - PPP é uma associação entre os setores 

público e privado, em que as partes trabalham em conjunto para benefício mútuo, 

segundo regras previamente estabelecidas. É uma nova modalidade de concessão 

de serviços públicos, em que há obrigatoriedade de aporte de recursos do parceiro 

público ao parceiro privado, já que o retorno financeiro dos investimentos e gastos 

operacionais por este último não seria suficiente apenas com receitas próprias. 

Podem ser também consideradas como um novo mecanismo de 

financiamento ao setor público, já que caberá ao parceiro privado arcar com os 

custos de implantação e operação do serviço público concedido, estando os aportes 

de verbas públicas condicionados ao efetivo início da prestação do serviço. 

A PPP se aplica aos órgãos da Administração Pública direta, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às 

sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A Lei 11.079 de 30/12/2004 criou duas modalidades de contrato de PPP:  

- concessão patrocinada – é a concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas de que trata a Lei de Concessões nº 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; toda a 

remuneração advém do parceiro público. As concessões patrocinadas regem-se 

pela Lei 11.709/04, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas. 
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- concessão administrativa - é o contrato de prestação de serviços de que 

a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens; a remuneração do parceiro 

privado é composta de um mix de recursos públicos e de receitas próprias. As 

concessões administrativas regem-se pela Lei 11.079/04, aplicando-se-lhes 

adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. 

Na contratação de PPP serão observadas as seguintes diretrizes: 

I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego 

dos recursos da sociedade; 

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e 

dos entes privados incumbidos da sua execução; 

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos 

projetos de parceria. 

Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 

entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais); 

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; 

ou 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 

fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
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As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 

disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 

devendo também prever: 

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos 

investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 

anos, incluindo eventual prorrogação; 

II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro 

privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma 

proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária, ou seja, 

quando ocorrer um fato incerto quanto à sua verificação e/ou quanto ao momento de 

sua constatação, ou risco e imprevisão; 

IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos 

serviços; 

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro 

público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de 

acionamento da garantia; 

VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro 

privado; 

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução 

suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites 

dos §§ 3o e 5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere 

às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995; 

IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos 

econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito 

dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 
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X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro 

público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar 

as irregularidades eventualmente detectadas. 

As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas 

em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 

necessidade de homologação pela Administração Pública, exceto se esta publicar, 

na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresentação 

da fatura, razões fundamentadas na Lei ou no contrato para a rejeição da 

atualização. 

Os contratos poderão prever adicionalmente: 

I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a 

transferência do controle da sociedade de propósito específico para os seus 

financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este 

efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; 

II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos 

financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração 

Pública; 

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber 

indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados 

pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas. 

A contraprestação da Administração Pública nos contratos de PPP poderá 

ser feita por: 

I – ordem bancária; 

II – cessão de créditos não tributários; 

III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

V – outros meios admitidos em lei. 
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O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de 

remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de 

qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 

A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente 

precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP e é facultado à 

Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da 

contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto do contrato de parceria 

público-privada. 

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 

contrato de PPP poderão ser garantidas mediante: 

I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 

da Constituição Federal; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras 

que não sejam controladas pelo Poder Público; 

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada 

para essa finalidade; 

VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de 

propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará 

condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital 

e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995. 

A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de 

companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado, 

deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Fica vedado à 

Administração Pública ser titular da maioria do capital votante dessa sociedade. 
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Essa vedação não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da 

sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder 

Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. 

A contratação de PPP será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo 

técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante 

identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-

privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as 

metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos 

períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 

redução permanente de despesa; e 

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do 

art. 25 da Lei 11.079/04, a observância dos limites e condições decorrentes da 

aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 

pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do 

contrato; 

II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 

exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada; 

III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações 

contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com 

a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o 

cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das 

obrigações contraídas pela Administração Pública; 

V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito 

onde o contrato será celebrado; 
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VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, 

mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio 

eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do 

objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 

(sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e 

VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o 

licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que 

o objeto do contrato exigir. 

As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 

remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão 

de autorização legislativa específica. 

Deve ser instituído um órgão gestor de PPP, a quem caberá 

fundamentalmente: 

− aprovar projetos de PPP, os editais de licitação, os contratos, seus 

aditamentos e prorrogações e autorizar a abertura do procedimento licitatório; 

− apreciar os relatórios gerenciais dos contratos de PPP; 

− autorizar a utilização dos recursos do Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas - FGP como garantia das obrigações pecuniárias contraídas pela 

Administração Pública em contrato de PPP;  

− propor a incorporação de bens imóveis dominicais ao patrimônio do 

FGP; 

− dar publicidade a seus atos, além de remeter à Assembleia 

Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, com periodicidade semestral, os 

relatórios gerenciais dos contratos de PPP; 

− estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de PPP, 

bem como os requisitos técnicos mínimos para sua aprovação. 

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP terá por 

finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas 

pelos parceiros públicos federais em virtude das parcerias. Terá natureza privada e 
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patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e 

obrigações próprios. O seu patrimônio será formado pelo aporte de bens e direitos 

realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 

obtidos com sua administração. 

Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa 

especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos 

critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens 

avaliados. 

A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da 

dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade 

de economia mista federal, excedentes ao necessário para manutenção de seu 

controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. 

A União não poderá conceder garantia e realizar transferência voluntária 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter 

continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver 

excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do 

exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 

subsequentes excederem a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada 

para os respectivos exercícios. 

Dessa forma, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 

contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão 

encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à 

contratação, as informações necessárias para cumprimento do que está previsto 

acima. Na aplicação do limite, serão computadas as despesas derivadas de 

contratos de parceria celebrados pela Administração Pública direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente. 
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ANEXO 1 
LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998. 

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a 

criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e 

entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações 

sociais, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

Seção I 

Da Qualificação 

Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações 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. 

Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior 

habilitem-se à qualificação como organização social:  

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;  

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades; 

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um 

conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 

composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; 

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder 

Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;  

e) composição e atribuições da diretoria; 

f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do 

relatório de execução do contrato de gestão;  

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 

inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;  

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram 

destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de 

extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da 
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União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; 

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização 

social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao 

seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. 

Seção II 

Do Conselho de Administração  

Art. 3o O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo 

estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes 

critérios básicos: 

I - ser composto por: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, 

definidos pelo estatuto da entidade; 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade 

civil, definidos pelo estatuto; 

c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou 

os associados; 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 

e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto; 

II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de quatro anos, 

admitida uma recondução; 

III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem corresponder a 

mais de 50% (cinqüenta por cento) do Conselho; 

IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo 

critérios estabelecidos no estatuto; 

V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;  

VI - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo;  

VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem 

à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem; 

VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao 

assumirem funções executivas. 

Art. 4o Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do 

Conselho de Administração, dentre outras:  

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto; 

II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;  

                                                                                                                Brasília, 07 de novembro de 2012 

 

24 



  | NOTA TÉCNICA | 40 | 2012 

III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 

IV - designar e dispensar os membros da diretoria; 

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;  

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, 

de dois terços de seus membros; 

VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma 

de gerenciamento, os cargos e respectivas competências; 

VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio 

contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade; 

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios 

gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; 

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros 

e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa. 

Seção III 

Do Contrato de Gestão 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o 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 relacionadas no art. 1o. 

Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a 

organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e 

da organização social. 

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de 

Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente 

à atividade fomentada. 

Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos: 

I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas 

a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios 

objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 

produtividade; 

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer 

natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício 

de suas funções. 

Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade 

devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários. 
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Seção IV 

Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão 

Art. 8o 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. 

§ 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária 

do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse 

público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das 

metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas 

correspondente ao exercício financeiro. 

§ 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, 

periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área 

correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. 

§ 3o A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação 

procedida. 

Art. 9o 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. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade 

dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de 

origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-

Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação 

da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de 

agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 

público.  

§ 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código 

de Processo Civil. 

§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 

bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos 

tratados internacionais.  

§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e 

valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade. 

Seção V 

Do Fomento às Atividades Sociais 

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades de 

interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. 
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Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

§ 1o São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas 

liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. 

§ 2o Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão 

parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa 

expressa da necessidade pela organização social. 

§ 3o Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, 

mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. 

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou 

maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União. 

Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do bem e 

expressa autorização do Poder Público. 

Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, 

com ônus para a origem. 

§ 1o Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer 

vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. 

§ 2o Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a 

servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional 

relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria. 

§ 3o O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de origem, quando 

ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social. 

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3o, para as entidades 

qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 

quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta Lei e a 

legislação específica de âmbito federal. 

Seção VI 

Da Desqualificação 

Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, 

quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. 

§ 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla 

defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou 

prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 

§ 2o A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização 

da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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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. 

Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área 

de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os 

princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7o da 

Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber 

recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de 

apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação 

remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. 

(Regulamento) 

Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização - 

PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, 

a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da 

União, que atuem nas atividades referidas no art. 1o, por organizações sociais, qualificadas na forma 

desta Lei, observadas as seguintes diretrizes: 

I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente; 

II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados; 

III - controle social das ações de forma transparente. 

Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e a Fundação Roquette Pinto, 

entidade vinculada à Presidência da República. 

§ 1o Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o 

processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette 

Pinto. 

§ 2o No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a assinatura do contrato 

de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República. 

§ 3o É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta Lei, as 

pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem assim a permitir a absorção de 

atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo. 

§ 4o Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa ou passivamente, 

serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-

Geral da União. 
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Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata esta 

Lei observarão os seguintes preceitos: 

I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão 

garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão 

quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo facultada aos órgãos 

e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor, irrecusável para este, com 

ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, 

observados os §§ 1o e 2o do art. 14; 

II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de 

seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de 

providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas 

unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso; 

III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, 

serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades 

sociais até a assinatura do contrato de gestão;  

IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, mediante 

crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos 

contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do 

respectivo desembolso financeiro para a organização social; 

V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão 

considerados extintos;  

VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os 

símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS". 

§ 1o A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á 

mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 6o e 7o. 

§ 2o Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos recursos 

decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados 

existentes nas unidades extintas. 

Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquette Pinto 

no Estado do Maranhão ao Governo daquele Estado. 

Art. 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto Território Federal 

de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do 

art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, 

inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo 

ou de tabela remuneratória. (Incluído pela Medida Provisória nº 479, de 2009) 
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Parágrafo único. As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram cedidos nos 

termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 479, de 2009) 

Art. 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto Território 

Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do 

art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, 

inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo 

ou de tabela remuneratória. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 

Parágrafo único. As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram cedidos 

nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 

Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.648-7, de 23 de 

abril de 1998. 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de maio de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Pedro Malan  

Paulo Paiva  

José Israel Vargas  

Luiz Carlos Bresser Pereira  

Clovis de Barros Carvalho  
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ANEXO 2 
LEI COMPLEMENTAR Nº 29 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007  

 

Estabelece critérios para a criação e estruturação de Fundações 

Estatais, define a área de sua atuação, na forma do art. 17 da 

Constituição do Estado da Bahia, e dá outras providências.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º – O Poder Executivo poderá, mediante lei específica, instituir fundação estatal com 

personalidade jurídica de direito público, ou autorizar a instituição de fundação estatal com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 1º – Não poderão ser instituídas fundações estatais sob regime de direito privado para o 

desempenho de atividades em áreas que exijam o exercício do poder de autoridade do Estado. 

§ 2º – As fundações estatais de direito privado adquirem personalidade jurídica com a inscrição da 

escritura pública de sua instituição no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, regendo-se, no 

que couber, pelas disposições do Código Civil. 

Art. 2º – A fundação estatal terá patrimônio e receitas próprias e gozará de autonomia administrativa, 

operacional e financeira. 

Art. 3º – As fundações estatais a serem instituídas ou que tenham autorizada a instituição a partir da 

entrada em vigor desta Lei somente desempenharão atividades na área de saúde. 

Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo não se aplica às fundações já existentes.  

Art. 4º – As fundações estatais a serem instituídas ou que tenham autorizada a instituição a partir da 

entrada em vigor desta Lei integrarão a administração pública indireta e vincular-se-ão à Secretaria 

da Saúde. 

Art. 5º – As fundações estatais estarão sujeitas à fiscalização do sistema de controle do Executivo, 

do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual.  

Art. 6º – O patrimônio das fundações estatais será constituído pelos bens móveis e imóveis, valores, 

direitos e outros que lhes sejam destinados por lei ou por doações e os que adquirirem com suas 

receitas próprias.  

Art. 7º – Constituirão receitas das fundações estatais:  

I - remuneração pela prestação de serviços e aplicação de seus recursos; 

II - rendas resultantes da exploração dos seus bens e do seu patrimônio; 

III - contribuições, auxílios, transferências, doações, legados e subvenções de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; 

IV - recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos de cooperação técnica firmados com 

entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;  
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V - valores provenientes dos rendimentos das aplicações de suas disponibilidades financeiras; 

VI - outras rendas extraordinárias ou eventuais. 

Parágrafo único – A fundação estatal que tiver por finalidade a prestação de serviços públicos de 

caráter universal não poderá prestar serviço ao setor privado, nem realizar cobranças diretas ou 

indiretas aos usuários. 

Art. 8º – As fundações estatais poderão celebrar contrato de gestão com o Poder Público, na forma 

prevista no art. 37, § 8º, da Constituição Federal. 

§ 1º – O contrato de gestão a ser celebrado entre a fundação estatal e o Poder Público poderá ter por 

objeto a contratação de serviços e/ou fixação de metas de desempenho para a entidade.  

§ 2º – Os relatórios financeiros e de execução do contrato de gestão celebrado com o Poder Público 

deverão ser publicados em extrato no Diário Oficial e divulgados integralmente em meio eletrônico de 

comunicação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício financeiro. 

Art. 9º – Os empregados das fundações estatais de direito privado serão admitidos mediante 

concurso público e regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Art. 10 – O Estado e suas autarquias poderão colocar servidores à disposição da fundação estatal, 

sem ônus para o órgão de origem. 

Art. 11 – Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de dezembro de 2007.   

JAQUES WAGNER 

Governador  

Eva Maria Cella Dal Chiavon  

Secretária da Casa Civil 

Manoel Vitório da Silva Filho  

Secretário da Administração 
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ANEXO 3 
LEI Nº 5164 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 

Autoriza o poder executivo a instituir a “fundação estatal dos hospitais 

gerais", a “fundação estatal dos hospitais de urgência” e a “fundação 

estatal dos institutos de saúde e da central estadual de transplante”, e 

dá outras providências. 

 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos termos do art. 37, inciso XIX, da 

Constituição Federal, três fundações públicas, com as denominações de "Fundação Estatal dos 

Hospitais Gerais", “Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência e Emergência" e “Fundação Estatal 

dos Institutos de Saúde”, todas fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, de duração indeterminada e com sede e foro na Capital e competência para 

atuação em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. 

§1º – As Fundações adquirirão personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, regendo-se, no que couber, pelas disposições do Código Civil 

Brasileiro, por esta lei e pelos seus estatutos. 

§2º – As Fundações terão patrimônio e receitas próprias, gozarão de autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira. 

Art. 2º – As Fundações integrarão a administração pública indireta e vincular-se-ão à Secretaria de 

Estado de Saúde e Defesa Civil (SESDEC), compondo a rede do Sistema Único de Saúde. 

Art. 3º – As Fundações estarão sujeitas à fiscalização do sistema de controle interno próprio de cada 

Poder e do Tribunal de Contas do Estado. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E PRINCÍPOS 

Art. 4º – É finalidade das Fundações, em consonância com as áreas de atuações previstas por lei 

complementar específica, executar e prestar serviços de saúde ao Poder Público, em especial à 

SESDEC, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 5º – A Fundação Estatal dos Hospitais Gerais manterá em sua estrutura as seguintes unidades 

hospitalares: 

I - Hospital Regional de Barra de São João (Barra de São João); 

II - Hospital Estadual Pref. João Baptista Cáffaro (Itaboraí); 
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III - Hospital Regional de Araruama; 

IV - Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans (Nilópolis). 

Art. 6º – A Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência manterá em sua estrutura as seguintes 

unidades hospitalares: 

I - Hospital Estadual Getúlio Vargas; 

II - Hospital Estadual Carlos Chagas; 

III - Hospital Estadual Rocha Faria; 

IV - Hospital Estadual Pedro II; 

V - Hospital Estadual Albert Schweitzer; 

VI - Hospital Estadual Adão Pereira Nunes; 

VII - Hospital Estadual Azevedo Lima; 

VIII - Hospital Estadual Alberto Torres; 

IX – Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. 

Art. 7º – A Fundação Estatal dos Institutos manterá em sua estrutura as seguintes unidades 

hospitalares: 

I – Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti; 

II – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro; 

III – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione; 

IV – Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels; 

V – Central Estadual de Transplantes; 

VI – Hospital Estadual Tavares de Macedo; 

VII – Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária; 

VIII – Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião; 

IX – Instituto Estadual de Doenças Ary Parreiras (Niterói); 

X – Hospital Estadual Santa Maria; 

XI – Hospital Estadual Anchieta. 

Art. 8º – A transferência da gestão das unidades hospitalares de que tratam os arts. 5º, 6º e 7º desta 

Lei às Fundações se dará gradativamente, por meio de ato do Governador. 

Parágrafo único – o Governador poderá, mediante Decreto, incluir outras unidades na estrutura das 

Fundações Estatais ou excluir as unidades previstas nos arts. 5°, 6° e 7° desta Lei. 

 

Art. 9º – Os serviços prestados pelas Fundações serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

constitucionais e legais previstas para o Sistema Único de Saúde e obedecerão aos princípios gerais 

que regem a Administração Pública. 

Art. 10 – É vedado às Fundações de que trata a presente Lei: 

I – transferir recursos a outras entidades ou para o desenvolvimento de atividades não compatíveis 

com as finalidades definidas no art. 4º desta Lei; 
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II – participar de movimentos políticos partidários; 

III – prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada; 

IV – cobrar ao cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração.  

 

CAPÍTULO III 
DO PATRIMÔNIO 

Art. 11 – O patrimônio das Fundações será constituído pelos bens destinados pelo Poder Público, 

particulares ou que venham a ser adquiridos com recursos oriundos do Contrato de Gestão firmados 

com o Estado ou de outras fontes. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS 

Art. 12 – Os recursos das Fundações, que compreendem a sua receita e sua renda, são resultantes 

de: 

I – os recursos que lhe forem pagos pela prestação de serviços ao Estado; 

II – as rendas de seu patrimônio; 

III – as doações, legados e subvenções; 

IV – os derivados de contratos, convênios e outros instrumentos congêneres por ela celebrados com 

o Poder Público e a iniciativa privada. 

 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 13 – Cada uma das três Fundações Estatais contará com os seguintes órgãos: 

I – Conselho Curador; 

II – Conselho Fiscal; 

III – Diretoria Executiva. 

Parágrafo único – As Fundações Estatais contarão, também, com uma assessoria administrativa de 

controle interno, cuja atuação será prevista em seus estatutos. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO CURADOR 
Art. 14 – O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da Fundação, será 

constituído de 9 (nove) membros titulares e suplentes com mandato de 2 (dois) anos, permitindo 

recondução dos seus membros por iguais períodos, sendo: 

I – 5 (cinco) membros indicados pelo Secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil; 

II – 1 (um) membro indicado pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde - COSEMS; 
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III – 1 (um) membro indicado pelo Conselho Estadual de Saúde, dentre os representantes dos 

usuários; 

IV – 1 (um) membro eleito entre os empregados e servidores cedidos da Fundação Estatal; 

V – 1 (um) membro indicado pela Academia Nacional de Medicina; 

§1º – O Conselho Curador será presidido por um dos membros indicados a critério do Secretário de 

Estado de Saúde e Defesa Civil, de acordo com o inciso I deste artigo. 

§2º – A cada membro titular corresponde um suplente indicado pelo mesmo processo previsto neste 

artigo. 

§3º – Em casos de falecimento, renúncia, destituição, incompatibilidade e impedimento de um 

membro titular, o Conselho empossará o suplente e solicitará a substituição, no prazo máximo de 

trinta dias. 

§4º – Em caso de dissolução das entidades mencionadas neste artigo, o Conselho Curador 

convocará reunião extraordinária para a reforma do Estatuto, com substituição das entidades que têm 

assento no Conselho. 

§5º – É obrigatória a participação dos membros da Diretoria Executiva da Fundação nas reuniões do 

Conselho Curador, sem direito a voto. 

§6º – Os membros do Conselho Curador respondem pelos danos resultantes de omissão do 

cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação do Estatuto. 

§7º – Poderão participar nas reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto, os municípios onde 

estão instaladas as unidades de saúde do Estado, bastando para isso que seja encaminhado ofício 

ao Conselho, com indicação do representante. 

Art. 15 – É da competência privativa do Conselho Curador: 

I – instituir e reformar o Estatuto; 

II – opinar sobre a extinção da Fundação Estatal, que só poderá se efetivar mediante Lei; 

III – aprovar e reformar o regimento interno que disporá sobre os assuntos de interesse da Fundação 

Estatal e, especialmente, do sistema de gestão do trabalho; 

IV – encaminhar ao Secretário de Saúde e Defesa Civil proposta de plano de carreira dos 

empregados, plano de empregos e salários, os critérios de avaliação de desempenho e 

desenvolvimento, bem como os reajustes salariais e a remuneração da Diretoria Executiva, a 

concessão de reajustes de quaisquer benefícios indiretos, que após análise, serão submetidos ao 

Governador do Estado. 

V – opinar sobre a inclusão ou exclusão de unidades hospitalares na estrutura das Fundações 

Estatais, previstas no Parágrafo único do Artigo 8º desta Lei. 

VI – aprovar e reformar o regimento interno das unidades hospitalares que compõem a estrutura da 

Fundação Estatal. 

VII – aprovar: 

                                                                                                                Brasília, 07 de novembro de 2012 

 

36 



  | NOTA TÉCNICA | 40 | 2012 

a) a proposta de contrato de gestão e seu detalhamento através de plano operativo da Fundação, 

anual ou plurianual; 

b) a prestação de contas anual da Diretoria Executiva; 

c) a contratação de empresas de auditoria independente para a realização do exame das 

demonstrações financeiras, exigidas por Lei, pela Assembléia Legislativa do Estado e pelo Tribunal 

de Contas do Estado. 

VIII – deliberar, com direito a veto, sobre as nomeações dos membros da Diretoria Executiva da 

Fundação Estatal e das unidades hospitalares, a serem indicados pelo Diretor Executivo; 

IX – exercer a fiscalização e o controle dos atos da Diretoria Executiva; 

X – solicitar aos empregados com cargo de direção esclarecimentos, informações e prestações de 

contas eventuais; 

XI – aprovar o recebimento de doações com encargos; 

XII – deliberar, em instância final, sobre os demais assuntos de interesse da Fundação Estatal. 

Parágrafo único – As deliberações sobre as matérias constantes dos incisos I a VI deste artigo serão 

tomadas pelo voto de maioria absoluta do Conselho e, sobre os demais assuntos, com o voto da 

maioria simples, observado quorum mínimo de três membros. 

CAPÍTULO VII 
DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 16 – O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, responsável pela fiscalização da gestão 

econômico-financeira da Fundação Estatal, com mandato de 2 (dois) anos, permitindo recondução 

dos seus membros por iguais períodos, será a seguinte composição: 

I – 1 (um) representante indicado pela SESDEC; 

II – 1 (um) representante indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; 

III – 1 (um) representante indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

§1º – Os membros indicados para o Conselho Fiscal deverão possuir capacidade e notório 

conhecimento da área econômico-financeira ou contábil. 

§2º – O Conselho Fiscal será presidido pelo representante da SESDEC. 

Art. 17 – Compete ao Conselho Fiscal da Fundação Estatal: 

I – proceder à fiscalização contábil, financeira e patrimonial da Fundação; 

II – examinar as contas, balanços e quaisquer outros documentos e, ao final, apresentar parecer 

contábil, no mínimo anual, acerca da prestação de contas da administração da Fundação Estatal; 

III – analisar e emitir parecer acerca da prestação de contas de recursos específicos e que devem, 

isoladamente, ser encaminhadas aos órgãos da Administração Pública que os concederam; 

IV – sem prejuízo das funções do Conselho Curador, avaliar a gestão financeira da Diretoria 

Executiva e do próprio Conselho Curador, inclusive a fiscalização das atividades dos administradores, 

assim como o exame da contabilidade; 
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V – solicitar ao Conselho Curador e a Diretoria Executiva esclarecimentos ou informações, desde que 

relativos à sua função fiscalizadora; 

Parágrafo único – Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos membros do 

Conselho Curador e respondem pelos danos resultantes de omissão do cumprimento de seus 

deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação do Estatuto. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
Art. 18 – A Diretoria Executiva, órgão responsável pela gestão da Fundação Estatal e subordinada ao 

Conselho Curador, é constituída das seguintes funções de livre provimento: 

I – 1 (um) Diretor Executivo; 

II – 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro; 

III – 1 (um) Diretor de Recursos Humanos; 

IV – 1 (um) Diretor de Planejamento e Gestão do Contrato de Metas; 

V – 1 (um) Diretor Técnico-Assistencial; 

VI – 1 (um) Diretor Jurídico. 

§1º – O Diretor Executivo será nomeado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

§2º – Os membros indicados para Diretoria Executiva deverão possuir reputação ilibada, capacidade 

e notório conhecimento nas suas respectivas áreas. 

§3º – O Diretor Executivo será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Diretor de 

Planejamento e Gestão do Contrato de Metas e, na ausência deste, pelo Diretor Técnico-Assistencial. 

Art. 19 – É da competência da Diretoria Executiva: 

I – gerir a Fundação e coordenar, supervisionar e controlar as unidades que integrarem sua estrutura; 

II – gerir a prestação dos serviços contratados, em consonância com as metas de desempenho e 

atividades fixadas no Contrato de Gestão celebrado entre a Fundação e o Poder Público, e constante 

no Plano Operativo; 

III – exercer o controle interno das atividades da Fundação, nos termos do Estatuto e segundo as 

diretrizes e os critérios fixados no Plano Operativo e no Contrato de Gestão da Fundação; 

IV – elaborar, para deliberação do Conselho Curador: 

a) o Plano Operativo da Fundação Estatal, anual ou plurianual; 

b) o estatuto da Fundação Estatal; 

c) os regimentos mencionados no art. 15, incisos III e VI, desta Lei. 

Art. 20 – Constituem atribuições e deveres do Diretor Executivo, além dos que o Conselho Curador 

lhe conferir: 

I – representar a Fundação em Juízo ou fora dele; 

II – convocar o Conselho Curador e o Conselho Fiscal, na forma do Estatuto; 

III – presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
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IV – nomear, após a deliberação do Conselho Curador, na forma do art. 15, inciso VIII, desta Lei, os 

demais membros da Diretoria Executiva; 

V – cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento da Fundação Estatal. 

Art. 21 – Para a direção das unidades hospitalares geridas pela Fundação, cada unidade hospitalar 

contará com a seguinte estrutura gerencial, de livre-provimento, subordinadas à Diretoria Executiva: 

I – 1 (um) Diretor Geral; 

II – 1 (um) Diretor Administrativo e de Recursos Humanos; 

III – 1 (um) Diretor Assistencial; 

IV – 1 (um) Assessor de Planejamento. 

Parágrafo único – Caberá ao Diretor Executivo da Fundação Estatal a nomeação da Diretoria 

Executiva das unidades hospitalares, devendo submetê-la a prévia aprovação do Conselho Curador, 

na forma do Artigo 15, inciso VIII, desta Lei. 

 
CAPÍTULO IX 
DO PESSOAL 

Art. 22 – O regime jurídico que regerá as relações de trabalho das Fundações, mencionadas nesta 

Lei, será o previsto na Consolidação das Leis de Trabalho, disciplinado no Decreto-lei 5.452, de 1º de 

maio de 1943 e demais normas pertinentes. 

Art. 23 – O ingresso no quadro de empregados da Fundação Estatal dar-se-á mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 

Art. 24 – Cada Fundação organizará seu quadro de pessoal mediante plano de empregos, carreira e 

salários, conforme regulamento específico mencionado no art. 15, inciso IV, desta Lei. 

Parágrafo único – Será mantido percentual reservado nas contratações para pessoas com 

deficiência em cada quadro funcional das Fundações, conforme menciona o Artigo 15, inciso IV, 

desta Lei. 

CAPÍTULO X 
DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 25 – Para aquisição de bens e serviços, as Fundações submeter-se-ão às disposições da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, podendo elaborar regulamento especial, nos termos do art. 

119, da Lei Federal nº. 8.666/93, observados os princípios que regem a Administração Pública. 

§1º – As contratações de bens e serviços a que se refere o caput deste artigo deverão ser efetivadas, 

preferencialmente, pelo sistema de registro de preços, nas seguintes hipóteses: 

I – quando pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes; 

II – quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços necessários para o desempenho de suas atribuições; 

III – quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração; 
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§2º – A Fundação Estatal será responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame 

para registro de preços, observadas as disposições legais e regulamentares. 

§3º – A não adoção do sistema de registro de preços nas hipóteses previstas no parágrafo primeiro 

deste artigo deverá ser justificada e motivada no respectivo processo administrativo. 

§4º – As Fundações poderão elaborar um registro de preço único para os bens e serviços comuns às 

três entidades mencionadas nesta Lei ou aderir a registros de preços já existentes, conforme 

determina a Lei nº 4.928/2006, que “institui o Sistema Estadual de Compra de Medicamento 

Hospitalar e dá outras providências”. 

 

CAPÍTULO XI 
DO CONTRATO DE GESTÃO 

Art. 26 – Cada uma das Fundações, por sua Diretoria Executiva, celebrará contrato de gestão com o 

Poder Público. 

Parágrafo único – O Contrato de Gestão celebrado entre a Fundação Estatal e o Poder Público terá 

por objeto a contratação de serviços e a fixação de metas de desempenho para a entidade, as quais 

serão disponibilizadas por meio eletrônico. 

Art. 27 – O Contrato de Gestão será lavrado, sempre por escrito, observando as regras gerais de 

direito público e as disposições constitucionais e legais do Sistema Único de Saúde, devendo conter 

cláusulas que disponham sobre: 

I – qualidade, eficiência e transparência no atendimento aos usuários dos serviços objeto do Contrato 

de Gestão; 

II – as atribuições e responsabilidades dos dirigentes da Fundação; 

III – obrigatoriedade de especificar os planos operativos propostos para a Fundação, que deverão 

detalhar as metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução; 

IV – obrigatoriedade de instituir Comissões de Acompanhamento e Avaliação, bem como publicar 

Sistemática de Acompanhamento e Avaliação através de documento específico com os critérios 

objetivos de avaliação de desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

V – adoção de práticas de planejamento sistemático das ações da Fundação, mediante instrumentos 

de programação física e financeira, de acordo com as metas pactuadas; 

VI – o prazo do contrato, de no máximo 5 (cinco) anos, bem como as condições de prorrogação, 

renovação, alteração, suspensão e rescisão, incluindo, ainda, as regras para sua renegociação total e 

parcial; 

VII – estipulação de limites e critérios para remuneração, vantagens e prêmios, de qualquer natureza, 

a serem pagas aos dirigentes e empregados da Fundação Estatal, no exercício de suas funções, 

observando, para tanto, parâmetros compatíveis de remuneração com os praticados pelo mercado de 

trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional; 
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VIII – vinculação dos repasses financeiros, que forem realizados pelo Estado, ao cumprimento das 

metas pactuadas no Contrato de Gestão; 

IX – obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, de demonstrações financeiras, 

elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como 

providenciar ampla divulgação, por meios físicos e eletrônicos, dos relatórios de execução, pareceres 

da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão e o desempenho das metas 

fixadas.  

Art. 28 – O Estado se responsabilizará por encargos contraídos pela Fundação em decorrência dos 

atrasos dos repasses constantes do Contrato de Gestão. 

Art. 29 – O Contrato de Gestão e suas respectivas alterações, renovações e prorrogações serão 

disponibilizados na “internet” no “site” do Governo do Estado do Rio de Janeiro, durante todo o 

período de sua vigência e até 2 (dois) meses após o término do contrato. 

CAPÍTULO XII 

DA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE 

DO CONTRATO DE GESTÃO 

Art. 30 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Gestão, sem prejuízo da 

ação institucional dos demais órgãos normativos e de controle interno e externo do Estado, serão 

efetuados pela SESDEC. 

Art. 31 – A prestação de contas da Fundação, após a devida apreciação do Conselho Curador, será 

apresentada trimestralmente ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, à 

SESDEC, por meio de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos 

demonstrativos financeiros, que serão disponibilizados por meio eletrônico. 

Parágrafo único – Ao final de cada exercício financeiro, a Fundação Estatal deverá elaborar 

consolidação dos relatórios e demonstrativos de que trata este Artigo e os encaminhará à SESDEC e 

ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 32 – As Fundações Estaduais deverão enviar, trimestralmente, relatório de gestão, apontando os 

recolhimentos dos encargos sociais da demanda trabalhista das mesmas, que deverá ser publicado 

em Diário Oficial pelo Poder Executivo. 

Art. 33 – O órgão competente da SESDEC, responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do 

Contrato de Gestão, emitirá relatório técnico sobre os resultados alcançados pelas Fundações na 

execução do Contrato de Gestão, bem como sobre a eficiência e economicidade do desenvolvimento 

das respectivas atividades e o encaminhará ao Secretário de Estado de Saúde e da Defesa Civil, ao 

Conselho Curador da Fundação Estatal, ao Conselho Estadual de Saúde, e à Comissão Permanente 

de Saúde da ALERJ, até o último dia do mês subseqüente ao encerramento do ano do exercício 

financeiro. 
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§1º – Caso as metas pactuadas no Contrato de Gestão não sejam cumpridas, o Secretário de Estado 

de Saúde e de Defesa Civil deverá submeter os relatórios técnicos de que trata o caput deste artigo, 

acompanhados de justificativa a ser apresentada pelas Fundações ao Conselho Estadual de Saúde, 

que se manifestará acerca da execução do Contrato de Gestão. 

§2º – Com base na manifestação do Conselho de Estadual de Saúde, o Secretário de Estado de 

Saúde e de Defesa Civil deverá, conforme o caso, decidir as medidas de saneamento necessárias e 

a repactuação dos valores financeiros pertinentes às metas do próximo exercício. 

§3º – Após a manifestação do Conselho Estadual de Saúde e da SESDEC será elaborada 

consolidação dos respectivos relatórios técnicos de que trata este artigo, devendo o Secretário de 

Estado de Saúde e Defesa Civil encaminhá-la, acompanhada de seu parecer conclusivo ao Tribunal 

de Contas do Estado e à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 34 – Os servidores da SESDEC, responsáveis pela supervisão, fiscalização e avaliação do 

Contrato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na 

utilização de recursos ou bens de origem pública, dela darão ciência, preliminarmente, ao Secretário 

de Estado da respectiva Secretaria que, por sua vez, cientificará à Auditoria Geral do Estado, à 

Procuradoria Geral do Estado, à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único – Caso a irregularidade ou ilegalidade apresente indícios de crime, deverá o 

relatório ser encaminhado ao Ministério Público. 

 
CAPÍTULO XIII 

DO FINANCIAMENTO 
Art. 35 – Os recursos do Estado para contraprestação de serviços das Fundações Estatais, mediante 

contrato de gestão, integrarão o orçamento fiscal e de seguridade social do Estado. 

Parágrafo único – Não será admitido contingenciamento de recursos orçamentários destinados ao 

Contrato de Gestão. 

Art. 36 – Os recursos para o custeio dos serviços realizados pelas Fundações serão fixados a partir 

da definição de preços pelo conjunto de serviços prestados, previstos no Contrato de Gestão. 

 

Art. 37 – Poderão ser previstos recursos de investimento a partir das necessidades identificadas pela 

SESDEC e que farão parte do Contrato de Gestão. 

 
CAPÍTULO XIV 

ENSINO, PESQUISA E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
Art. 38 – As Fundações Estatais poderão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de 

tecnologias. 
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§1º – O Contrato de Gestão celebrado entre a Fundação Estatal e o Poder Público estabelecerá os 

objetos de contratação de serviços, valores financeiros correspondentes e a fixação de metas de 

desempenho para atividades de ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias. 

§2º – Para os fins a que se refere este artigo, a Fundação Estatal poderá captar recursos financeiros 

concernentes à prestação de serviços junto ao Poder Público e a iniciativa privada, mediante 

aprovação do Conselho Curador. 

§3º – O Contrato de gestão estabelecerá expressamente o caráter público dos resultados das 

atividades de pesquisa e avaliação de tecnologias desenvolvidas pelas Fundações, mesmo que 

tenham sido financiadas pela iniciativa privada. 

 

CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 39 – As Fundações instituídas nos termos desta Lei ficam declaradas de utilidade pública 

estadual, sendo consideradas, ainda, como entidades beneficentes de assistência social, para todos 

os efeitos legais. 

Art. 40 – Os bens, rendas e serviços afetados ao serviço público de saúde são impenhoráveis. 

Art. 41 – A contabilidade das Fundações de que trata a presente Lei submete-se às regras 

estabelecidas para as empresas estatais, no que couber, até que seja editado regulamento próprio. 

Art. 42 – Poderão ser cedidos servidores e empregados da Administração Pública, nos termos 

previstos na legislação específica e no Contrato de Gestão. 

Parágrafo único – A cessão prevista no caput dar-se-á pelo prazo de doze meses, prorrogável 

sempre pelo mesmo prazo a partir da solicitação oficial por parte da Fundação Estatal, podendo ser 

cancelada a qualquer tempo. 

Art. 43 – Os servidores cedidos ficarão sujeitos ao mesmo regime de carga horária aplicável aos 

empregados da Fundação Estatal com idênticas atribuições e qualificação profissional. 

§1º – Os servidores cedidos à Fundação Estatal farão jus a um adicional remuneratório de valor 

variável, correspondente à eventual diferença existente entre sua remuneração e a remuneração 

paga aos empregados da Fundação, observada a identidade de atribuições, qualificação profissional 

e jornada de trabalho. 

§ 2º – O adicional remuneratório será pago durante o período de exercício do servidor na Fundação 

Estatal, sendo vedada, a qualquer título, a sua incorporação à remuneração e o seu cômputo para 

fins de concessão de proventos de aposentadoria, disponibilidade ou benefícios previdenciários. 

§3º – O pagamento do adicional remuneratório se dará sem prejuízo do vencimento-base e das 

demais parcelas previstas em lei percebidas em caráter permanente, sendo vedado o seu cômputo 

para fins de cálculo das vantagens acessórias.  

Art. 44 – Os salários dos atuais servidores ficam equiparados aos profissionais contratados pela 

Fundação. 
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Art. 45 – Fica proibida a demissão imotivada dos servidores contratados pelo regime celetista. 

Art. 46 – O Estado poderá vir a instituir regime de previdência complementar para os empregados e 

servidores cedidos para a Fundação Estatal. 

Art. 47 – O Governo do Estado deverá tomar as providências necessárias à instituição das 

Fundações no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Parágrafo único – Para a execução desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

adicionais que se fizerem necessários com o objetivo de cobrir despesas de implantação, 

funcionamento e desenvolvimento das atividades das referidas Fundações e que não estejam 

incluídas no orçamento do Estado. 

Art. 48 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2007. 

SÉRGIO CABRAL  

Governador  
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ANEXO 4 
LEI No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 

no âmbito da administração pública. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

        Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos da Administração Pública direta, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia 

mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

        Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa. 

        § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que 

trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 

usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

        § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 

Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 

instalação de bens. 

        § 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão 

de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

        § 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

        I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

        II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

        III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação 

de equipamentos ou a execução de obra pública. 

        Art. 3o As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o 

disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei 

no 9.074, de 7 de julho de 1995. (Regulamento) 

        § 1o As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o 

disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas.(Regulamento) 

        § 2o As concessões comuns continuam regidas pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 

pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 
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        § 3o Continuam regidos exclusivamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis 

que lhe são correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, 

patrocinada ou administrativa.  

        Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 

        I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 

        II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 

incumbidos da sua execução; 

        III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e 

de outras atividades exclusivas do Estado; 

        IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

        V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

        VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

        VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

Capítulo II 
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

        Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 

da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

        I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, 

não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

        II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às 

obrigações assumidas; 

        III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, 

fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 

        IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

        V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

        VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o 

prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

        VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

        VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis 

com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3o e 5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 

18 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

        IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do 

parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo 

parceiro privado; 

                                                                                                                Brasília, 07 de novembro de 2012 

 

46 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm%23art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm%23art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art56%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art56%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art56%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm%23art18xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm%23art18xv


  | NOTA TÉCNICA | 40 | 2012 

        X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os 

pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente 

detectadas. 

        § 1o As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e 

fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela 

Administração Pública, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 

(quinze) dias após apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a 

rejeição da atualização. 

        § 2o Os contratos poderão prever adicionalmente: 

        I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle da 

sociedade de propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua 

reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando 

para este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; 

        II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação 

às obrigações pecuniárias da Administração Pública; 

        III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção 

antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais 

garantidores de parcerias público-privadas. 

        Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada 

poderá ser feita por: 

        I – ordem bancária; 

        II – cessão de créditos não tributários; 

        III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

        IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

        V – outros meios admitidos em lei. 

        Parágrafo único. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração 

variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade 

definidos no contrato. 

        Art. 7o A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 

disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. 

        Parágrafo único. É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o 

pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto do contrato de parceria 

público-privada. 

Capítulo III 
DAS GARANTIAS 
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        Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria 

público-privada poderão ser garantidas mediante: 

        I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 

        II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

        III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público; 

        IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam 

controladas pelo Poder Público; 

        V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

        VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

Capítulo IV 

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

        Art. 9o Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito 

específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

        § 1o A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à 

autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

        § 2o A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com 

valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.  

        § 3o A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa 

e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.  

        § 4o Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das 

sociedades de que trata este Capítulo. 

        § 5o A vedação prevista no § 4o deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do 

capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder 

Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. 

Capítulo V 

DA LICITAÇÃO 

        Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 

        I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

        a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que 

justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 

        b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais 

previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e 
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        c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância 

dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, 

de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do 

contrato; 

        II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 

vigorar o contrato de parceria público-privada; 

        III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração 

Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão 

previstas na lei orçamentária anual; 

        IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência 

do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública; 

        V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será 

celebrado; 

        VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na 

imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a 

justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor 

estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-

se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e 

        VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do 

empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. 

        § 1o A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das 

contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do 

plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 2o Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for 

publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se 

referem os incisos I a IV do caput deste artigo. 

        § 3o As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do 

parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa 

específica. 

        Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 

submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os 

arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

        I – exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei 

no 8.666 , de 21 de junho de 1993; 

        II – (VETADO) 
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        III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser 

realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, 

para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

        Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do 

parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. 

        Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento 

previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

        I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, 

desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão 

das etapas seguintes; 

        II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da 

Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes: 

        a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

        b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de 

acordo com os pesos estabelecidos no edital; 

        III – o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: 

        a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

        b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

        IV – o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de 

insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o 

licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. 

        § 1o Na hipótese da alínea b do inciso III do caput deste artigo: 

        I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das 

propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances; 

        II – o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta 

escrita for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta. 

        § 2o O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato 

motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, 

definidos com clareza e objetividade no edital. 

        Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, 

hipótese em que: 

        I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o 

invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do 

atendimento das condições fixadas no edital; 

        II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; 
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        III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do 

licitante com a proposta classificada em 2o (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um 

licitante classificado atenda às condições fixadas no edital; 

        IV – proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas 

condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. 

Capítulo VI 
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO 

        Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com 

competência para: (Vide Decreto nº 5.385, de 2005) 

        I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada; 

        II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;  

        III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital; 

        IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos. 

        § 1o O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um 

representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos: 

        I – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação 

das respectivas atividades; 

        II – Ministério da Fazenda; 

        III – Casa Civil da Presidência da República. 

        § 2o Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de 

parceria público-privada participará um representante do órgão da Administração Pública direta cuja 

área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise. 

        § 3o Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o 

expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado: 

        I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto; 

        II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, 

relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 

desta Lei. 

        § 4o Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar 

estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. 

        § 5o O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 

Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria 

público-privada. 

        § 6o Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 4o desta Lei, ressalvadas as 

informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o § 5o deste artigo serão 

disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão de dados. 
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        Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respectivas áreas de 

competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e 

fiscalizar os contratos de parceria público-privada. 

        Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere 

o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da 

execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento. 

        Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e fundações públicas autorizadas a participar, no limite 

global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-

Privadas – FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias 

assumidas pelos parceiros públicos federais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 

        § 1o O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e 

será sujeito a direitos e obrigações próprios. 

        § 2o O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, 

por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. 

        § 3o Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa especializada, que 

deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e 

instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. 

        § 4o A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens 

imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal 

excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor 

patrimonial. 

        § 5o O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 

patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização 

das cotas que subscreverem. 

        § 6o A integralização com bens a que se refere o § 4o deste artigo será feita independentemente 

de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por 

proposta do Ministro da Fazenda. 

        § 7o O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua 

desafetação de forma individualizada. 

        Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por 

instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a 

que se refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

        § 1o O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em assembléia dos cotistas. 

        § 2o A representação da União na assembléia dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 

10 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

        § 3o Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do 

FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. 
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        Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas proporcionalmente ao valor da participação de 

cada cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo valor presente líquido, somado ao das 

garantias anteriormente prestadas e demais obrigações, supere o ativo total do FGP. 

        § 1o A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, nas seguintes 

modalidades: 

        I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

        II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência 

da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia; 

        III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 

        IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente 

fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia; 

        V – outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou 

posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia; 

        VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência 

da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

        § 2o O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos 

internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos 

de parceria público-privadas. 

        § 3o A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará 

exoneração proporcional da garantia. 

        § 4o No caso de crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo 

parceiro público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro privado a partir do 45o (quadragésimo 

quinto) dia do seu vencimento. 

        § 5o O parceiro privado poderá acionar a garantia relativa a débitos constantes de faturas 

emitidas e ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, transcorridos mais de 90 (noventa) 

dias de seu vencimento, não tenha havido sua rejeição expressa por ato motivado. 

        § 6o A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado. 

        § 7o Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto de constrição 

judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. 

        Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o 

direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não 

utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do 

Fundo. 

        Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembléia dos cotistas, ficará condicionada à 

prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. 

        Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na 

situação patrimonial à data da dissolução. 
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        Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o 

restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver 

sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca e apreensão ou 

qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP. 

        Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário 

correspondente. 

        Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das 

despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver 

excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício, e as 

despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um 

por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 

Capítulo VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

         Art. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à 

Implementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, instituído pela Lei no 10.735, de 11 de 

setembro de 2003, às aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em 

direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas. 

        Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as 

diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-

privadas, bem como para participação de entidades fechadas de previdência complementar. 

        Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas 

gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-

privada. 

        Art. 26. O inciso I do § 1o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 56 .................................................................................... 

§ 1o ......................................................................................... 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; 

........................................................................................." (NR) 

        Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia 

mista controladas pela União não poderão exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de 

recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões 
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Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à 

média nacional, essa participação não poderá exceder a 80% (oitenta por cento). 

        § 1o Não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros 

da sociedade de propósito específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média 

nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por: 

        I – entidades fechadas de previdência complementar; 

        II – empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União. 

        § 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as 

operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito específico. 

        Art. 28. A União não poderá conceder garantia e realizar transferência voluntária aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto 

das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da 

receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 

anos subseqüentes excederem a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada para os 

respectivos exercícios. 

        § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por 

intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do 

Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do 

previsto no caput deste artigo. 

        § 2o Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas 

derivadas de contratos de parceria celebrados pela Administração Pública direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente. 

        § 3o (VETADO) 

        Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade 

Administrativa, na Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei 

no 201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das 

penalidades financeiras previstas contratualmente. 

        Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy 

Nelson Machado 
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