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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o desenho institucional do controle externo sobre os 

contratos de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco quanto a sua 

aderência aos conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e quanto a sua 

observância por parte dos atores envolvidos: Administração Pública, técnicos do tribunal de 

contas e membros do seu corpo julgador. Foram assumidas as seguintes premissas: que os 

novos arranjos de prestação de serviços públicos, por meio de parcerias com as Organizações 

Sociais, demandam por parte dos Tribunais de Contas desenhos institucionais de fiscalização 

específicos, que a pesar de variáveis devem primar por sua capacidade de revelar 

informações; que o processo de formatação destes desenhos institucionais deve ser dinâmico, 

permitindo-se que as contigências experimentadas na sua implementação possam contribuir 

no seu aperfeiçoamento; e que esses desenhos institucionais geram impacto no 

comportamento dos atores envolvidos. O estudo foi realizado por meio de pesquisa 

documental. A metodologia qualitativa de análise de conteúdo foi escolhida para análise dos 

dados. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que o desenho institucional de controle 

dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE caracteriza-se por sua fragilidade como 

mecanismo de revelação de informação e, consequentemente, não contribui para a redução da 

assimetria de informação que se estabelece com a implementação dos contratos de gestão. 

Adicionalmente, compromete e limita o desempenho do Tribunal de Contas no controle destes 

ajustes. Verificou-se, também, uma a baixa observância do desenho institucional identificado, 

em que pese sua fragilidade, por parte dos atores envolvidos no controle dos contratos de 

gestão, implicando em uma baixa institucionalização deste desenho. Os resultados devem 

proporcionar uma rediscussão acerca dos mecanismos de controle dos contratos de gestão por 

parte do TCE-PE, que poderá resultar em um novo desenho institucional com vistas a conferir 

maior transparência às parcerias com as Organizações Sociais. 

 

Palavras-chave: Organizações Sociais. Contratos de Gestão. Tribunal de Contas. Controle 

Externo. Desenho Institucional. 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The goal of this survey was to analyze the institutional model of the external control over the 

management contracts within the Financial Department of the state of Pernambuco in regards 

to its observance, by key players involved, of the contents of state laws which govern Social 

Organizations: the public administration sector, technicians within the Financial Department 

and members of its audit council. This study was based upon the following premises: that the 

new arrangements for the provision of public services through partnerships with Social 

Organizations, demand by the Financial Department, institutional models of objective 

inspection that strives for transparency when disclosing information; that the formatting 

process of such institutional models are dynamic, allowing that the contingencies experienced 

in its implementation might contribute to its improvement; and that these institutional 

drawings create impact upon the behaviour of the key players involved. The study was based 

upon documental analyses. The qualitative methodology of content analysis was chosen to 

analyze the data. The survey results showed that the institutional control of management 

contracts under the TCE-PE is characterized by its fragility as a mechanism for disclosure of 

information and therefore does not contribute to the reduction of information asymmetry that 

is established with the implementation of management contracts. Additionally, this survey 

shows that the current institutional control model compromises and limits the performance of 

the Auditors Council to control these settings. Finally, it is shown that, despite its fragility, 

there was a low-compliance rate identified, among key players involved, in regards to 

implementing the current institutional model of control of management contracts; this implies 

a low institutionalization of this model. The results should provide a renewed discussion 

about the mechanisms of control of management contracts by TCE-PE, which may result in a 

new institutional model in order to bring out more transparency to partnerships with Social 

Organizations. 

 

Key-words: Social Organizations. Management Contracts. Court of Auditors. External 

Control. Institutional Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A reforma da gestão pública adotou o modelo consolidado no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE (BRASIL, 1995), que traçou as metas e diretrizes 

para a reestruturação estatal e o compartilhamento do espaço público com a iniciativa privada 

(parcerias), propondo uma nova classificação das atividades do Estado, dividindo-as em 

quatro setores: 1- Núcleo estratégico; 2- Atividades exclusivas; 3- Serviços não exclusivos; e 

4- Produção de bens e serviços para o mercado. 

 

Do ponto de vista organizacional e institucional, apontou-se a necessidade de 

reformular a estrutura do aparelho estatal, criando novos instrumentos para que a 

Administração Pública pudesse desempenhar suas funções, pautada em uma estratégia 

gerencial de administração, com focos em critérios de eficiência, desempenho e 

produtividade. A reforma nas instituições do aparelho estatal dar-se-ia por meio de uma ampla 

mudança nas estruturas constitucionais, legais e organizacionais.  

 

No que tange especificamente à máquina administrativa, a preocupação centrou-se em 

romper o paradigma burocrático weberiano, autoreferido e submetido a parâmetros 

burocráticos rígidos, e transitar para uma administração gerencial voltada para resultados, 

otimização de meios, eficiência e accountability
1
, que corresponde à prestação de contas, 

responsabilidade, governança e cidadania.  

 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, sintetizou bem essas idéias, 

procurando flexibilizar a concepção, institucionalizada por meio da Constituição da República 

de 1998, do aparelho de Estado, que se caracterizava pela verticalidade, hierarquia e rigidez, 

mediante a implantação de novos formatos organizacionais e institucionais, a substituição de 

                                                 

1
 Quanto a termo accoutability, anotamos “Oriundo da administração pública norte-americana, o termo 

accountability não tem tradução precisa para o português (CAMPOS, 1990). Porém, em sentido genérico, refere-

se à responsabilidade que têm os agentes públicos de justificar ações específicas - ou a falta delas - perante a 

sociedade (BEHN, 2001). Em outras palavras, a accountability encontra-se fundamentalmente ligada à questão 

da responsabilidade e da transparência na administração pública. Trata-se, segundo Uhr (2001), de um princípio 

representado por um conjunto de práticas de controle destinadas a permitir que os cidadãos verifiquem se os 

agentes públicos estão, de fato, fazendo aquilo que afirmam fazer”(CARVALHO, 2008). 
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controles formais pela avaliação permanente de resultados e a adoção de novas técnicas de 

gestão.  

 

Dentre estas técnicas, destacaram-se as destinadas à administração dos serviços não 

exclusivos do Estado, ou seja, os serviços sociais que o Estado provê sem o exercício da 

supremacia com relação a particulares, atuando simultaneamente com o setor privado e as 

chamadas organizações públicas não-estatais, o Terceiro Setor.  

 

Nesse contexto, o marco institucional de transição de atividades estatais para o 

Terceiro Setor, deu-se por meio de entidades qualificadas com Organizações Sociais, que se 

tornou marca recorrente em processos de reforma do Estado nas democracias contemporâneas 

(BRASIL, 1997).  

 

A qualificação, na esfera federal, de entidades do Terceiro Setor como Organização 

Social, tida como estratégia central do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, foi 

prevista por meio da Lei nº 9.637, de 15.05.1998, que, simultaneamente, autorizou a criação, 

pelo Poder Executivo, do Programa Nacional de Publicização (PNP) e dispôs sobre a extinção 

de órgão e entidades públicas, existentes no âmbito do Estado com a assimilação de suas 

atividades pelas Organizações Sociais, mediante a formalização de contratos de gestão com a 

Administração Pública. 

 

A partir de então, as Organizações Sociais, principalmente no setor de saúde, têm 

conquistado espaço nos novos arranjos institucionais que vem sendo formulados em diversos 

Estados da federação com o objetivo de garantir uma melhor eficiência na gestão e na 

prestação de serviços públicos por meio do cumprimento de metas e da aferição de 

desempenho. No entanto, passados mais de 10 anos de experiência com esse novo modelo de 

gestão, ainda há pouca reflexão acerca de pontos relevantes da parceria entre Estado e 

Organizações Sociais, mediada pelos contratos de gestão. E a questão do desenho 

institucional dos controles e da responsabilização são aspectos fundamentais a serem levados 

em consideração. 

 

É necessário que os Contratos de Gestão sejam bem fiscalizados, com recompensas e 

punições previstas e efetivamente aplicadas, e que sejam instituídos mecanismos de revelação 

de informações. O monitoramento e a medição dos esforços das Organizações Sociais e dos 



13 

 

  

seus resultados por parte do Poder Público precisam levar em conta que a manipulação de 

informações e acordo de metas de desempenho conservadoras será sempre um risco que deve 

ser considerado (QUINHÕES, 2009).  

 

Por outro lado, o foco apenas no cumprimento de metas e no desempenho dos 

indicadores pactuados vem sendo reconsiderado pela necessidade de se incorporar algum grau 

de controle dos meios que servem de instrumento para o alcance do bom desempenho, pois o 

controle reduzido, típico do modelo gerencial, traz o risco do aumento do patrimonialismo na 

Administração Pública brasileira (ALCANTARA, 2009).  

 

Os Tribunais de Contas, órgãos constitucionais de controle externo, têm por 

competência promover fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e 

patrimoniais buscando aferir a legalidade, a legitimidade, a economicidade na aplicação de 

recursos públicos por parte de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.  

 

Portanto, os Tribunais de Contas constituem um dos principais instrumentos de 

controle da Administração Pública, fundamentais a boa governança democrática, cujo 

aperfeiçoamento é condição básica para o sucesso da Reforma do Estado.  No entanto, muito 

pouco, ou quase nada, se fala do papel dos Tribunais de Contas como forma de potencializar o 

processo reformista (ABRUCIO, 2005), e como mecanismo para minimizar, no caso das 

parcerias do Estado com as Organizações Sociais, a assimetria de informação existente entre 

as partes, que favorece a manipulação de informações, acordo de metas de desempenho 

conservadoras, bem como o aumento do patrimonialismo. 

 

Não obstante, é necessário que os Tribunais de Contas adotem uma postura proativa 

em relação a essa questão, buscando, por meio de um adequado desenho institucional, 

mecanismos de controle e fiscalização que efetivamente contribuam para a transparência e 

publicidade dos recursos públicos repassados às Organizações Sociais. Tais mecanismos 

precisam assegurar a verificação do cumprimento dos objetivos estratégicos das OS, o 

adequado emprego dos recursos públicos, e, mesmo tempo, funcionar como indutores de 

comportamento dos gestores, com vistas à transparência e prestação de contas. 
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Diante deste contexto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: o desenho institucional 

de controle dos contratos de gestão adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco mostra-se adequado para o exercício do controle externo sobre as parcerias entre 

o Estado e as Organizações Sociais na prestação de serviços públicos? 

 

1.1 Objetivo final 

 

Analisar o desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em termos de sua aderência aos 

conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e de sua observância pelos 

atores envolvidos.  

 

1.2 Objetivos intermediários 

 

 Pesquisar o processo de implantação das Organizações Sociais como 

modelo alternativo de gestão de serviços públicos no Estado de 

Pernambuco; 

 Caracterizar as parcerias entre o Governo do Estado de Pernambuco a as 

Organizações Sociais;  

 Identificar o desenho institucional do controle externo sobre os contratos 

de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 

 Analisar a aderência do desenho institucional identificado aos conteúdos 

observados na lei estadual, que disciplina as Organizações Sociais, e a 

observância deste desenho por parte dos atores envolvidos. 

 

1.3 Delimitação e limitações do estudo 

 

Diante da ausência de informações sistematizadas na literatura, o estudo buscou 

reconstruir o processo de implantação das Organizações Sociais como modelo alternativo de 

gestão de serviços públicos no Estado de Pernambuco.  

 

Adicionalmente, com a finalidade de fornecer um panorama atualizado, caracterizou 

as parcerias entre o Governo do Estado a as Organizações Sociais, levantando as entidades 
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qualificadas, suas áreas de atuação, os contratos de gestão vigentes, com seus respectivos 

objeto de pactuação, e os recursos transferidos no ano de 2011. 

 

O desenho institucional da política pública de gestão serviços públicos por meio de 

Organizações Sociais, consignado nas leis federal e estadual que tratam da qualificação destas 

entidades e da pactuação das parcerias por meio dos contratos de gestão, prevê múltiplas 

instâncias de controle, quais sejam: comissão de avaliação dos contratos de gestão, no âmbito 

de cada órgão público parceiro da OS; controle interno do Poder executivo; Agência 

Reguladora de serviços públicos delegados (ARPE, no caso de Pernambuco); Ministério 

Publico; e o controle externo, exercido pelos Tribunais de Contas.  

 

A pesquisa fez um recorte no ciclo da referida política de gestão detendo-se na fase de 

avaliação da política, mais especificamente no controle, com foco na atuação de uma das 

instâncias de controle previstas, que é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.  O 

Objeto de estudo não é o desenho institucional do órgão, mas o desenho institucional 

estabelecido por este para a prestação de contas e fiscalização dos contratos de gestão. 
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Restringiu-se, portanto, à identificação e análise do desenho institucional adotado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a partir da Lei Orgânica e da Resolução nº. 

20/2005, ambas do TCE-PE, que disciplinam a prestação de contas das OS ao Tribunal de 

Contas, estabelecendo os procedimentos para o exercício do controle externo dos contratos de 

gestão firmados entre o Estado e as Organizações Sociais.  

 

A hipótese assumida é a de que o desenho institucional condiciona o comportamento 

dos atores envolvidos e pode ter implicações sobre a implementação da política, no caso sobre 

a fase de avaliação. 

 

Por desenho institucional consideraram-se as normas da instituição que regulamentam 

os procedimentos para as fiscalizações e prestações de contas dos contratos de gestão. 

Buscou-se identificar os elementos deste desenho e a sua adequação aos objetivos que devem 

permear o exercício do controle externo, quais sejam, conferir transparência e publicidade à 

utilização de recursos públicos, e prover informação acerca do desempenho da Administração 

Pública. 

 

Para tanto, procurou-se inferir, na lei estadual nº 11.743/2000, que disciplina as 

parcerias entre o Estado e as Organizações Sociais, conteúdos relativos a informações que 

deveriam constar em uma prestação de contas de contrato de gestão com fins de conferir 

transparência à utilização dos recursos repassados e ao cumprimento das metas pactuadas. 

Esse conteúdo foi utilizado como parâmetro para análise do desenho institucional identificado 

e sua aderência à referida lei estadual.  

 

Adicionalmente, aferiu-se a observância do desenho institucional identificado por 

parte dos atores envolvidos, quais sejam: os responsáveis por prestar contas; os técnicos do 

TCE-PE responsáveis pela análise das prestações de contas; e os julgadores. Neste ponto, a 

análise abrangeu a prestação de contas de todos os contratos de gestão firmados entre o 

Estado e Organizações Sociais, no período de 2006 a 2011, que devem ter sido anexadas aos 

processos de prestação de contas dos órgãos estaduais que firmaram os referidos contratos de 

gestão. No total, foram identificados 20 processos de prestações de contas no período em 

questão. 
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No tocante ao período escolhido, a delimitação é devida ao fato de que o atual desenho 

institucional de controle do TCE-PE sobre os contratos de gestão foi estabelecido em 

setembro de 2005, o que conduziu a pesquisa a limitar o período inicial de análise às contas 

do exercício de 2006. O exercício final de análise foi o ano de 2011, tendo em vista ser o 

último com dados disponíveis. 

 

Como em todo método, o escolhido para esta pesquisa apresentou algumas limitações.  

 

A opção apenas pela análise documental fragiliza a pesquisa, tendo em vista que o 

desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão no Estado de 

Pernambuco, como todo processo de desenho institucional, sofre forte influência do contexto 

em que foi estabelecido e dos valores e interações entre os atores envolvidos no processo. 

Desta feita, a triangulação com outros métodos de pesquisa poderia fornecer elementos para a 

compreensão do desenho institucional identificado na pesquisa. 

 

Quanto à aferição da observância do desenho institucional do TCE-PE de controle 

sobre contratos de gestão, os critérios utilizados não permitem um juízo qualitativo acerca 

desta adesão por parte dos atores envolvidos. Ou seja, apenas informa se estes observaram as 

prescrições do desenho, sem adentrar na forma e no conteúdo desta observância, o que seria 

um aspecto relevante, visto que não basta atender aos comandos do formato estabelecido, mas 

é preciso, quando se trata de informação, fazê-lo com qualidade. 

 

Por fim, como se trata de estudo de caso, os seus resultados não podem ser 

generalizados para a realidade de outros Tribunais de Contas no país. Outra limitação é o 

possível envolvimento do pesquisador pelo fato do mesmo ser funcionário da instituição. 

 

1.4 Relevância do estudo 

 

 A necessidade de racionalizar e qualificar o gasto público levou a Administração 

Pública brasileira e repensar seus modelos de gestão e a buscar formas alternativas de 

gerenciar serviços públicos buscando-se maior produtividade, qualidade e eficiência. Uma das 

alternativas consistiu-se na delegação de serviços públicos, por meio de contratos de gestão, à 

entidades privadas, sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais. 
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No entanto, a flexibilização dos modelos de gestão por meio da transferência de 

serviços públicos para Organizações Sociais, em busca de maior governança desses serviços, 

implica em um necessário acompanhamento, rigoroso, do cumprimento das metas e do 

desempenho acordado nos contratos de gestão.  

 

É importante a existência de múltiplos mecanismos e instâncias de revelação de 

informações e de controle dessas parcerias, visto a complexidade das informações necessárias 

ao acompanhamento por parte da sociedade e a dependência de informações detidas em 

caráter exclusivo pelas Organizações Sociais, produzindo forte assimetria de informação, 

dificultando o controle. 

 

Outros aspectos, além do monitoramento e aferição de desempenho, são relevantes no 

acompanhamento do modelo de gestão de serviços públicos por meio de Organizações 

Sociais. É preciso conhecer a que custos são fornecidos os serviços; se são sustentáveis no 

longo prazo e se estão sendo adequadamente monitorados pela entidade parceira e pelo 

Estado. A sociedade precisa saber se bens e recursos públicos estão servindo estritamente ao 

interesse público. 

 

 No caso da relação entre a Administração Pública e as Organizações Sociais, o 

controle, a regulação, deve estar a cargo de uma rede, tanto por imperativo constitucional, que 

estabelece prerrogativas de controle ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas para 

garantia dos princípios constitucionais da administração pública; quanto por imperativo de 

desenho institucional para que se induza o agente, no caso aquele a quem o Estado delega a 

prestação de serviços públicos, a atingir o seu melhor desempenho. 

 

Neste contexto, cabe aos Tribunais de Contas um importante papel como instrumento de 

potencialização da Reforma do Estado e de responsabilização da gestão pública (ABRUCIO, 

2005). Desta forma, buscar aferir a adequação do desenho institucional do controle externo 

sobre os contratos de gestão, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, aos 

conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e a sua observância pelos 

atores envolvidos, com vistas a transparência e publicidade destes ajustes, é relevante por seu 

ineditismo e por estar diretamente relacionado à qualidade e à efetividade do controle 

exercido.  

 



19 

 

  

O resultado da pesquisa poderá gerar consequências positivas ao fornecer subsídios para 

reformulação da atuação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no controle dos 

contratos de gestão e das organizações Socais. Adicionalmente, abre a possibilidade de outras 

pesquisas sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Entendemos que as organizações possuem diversos desenhos institucionais a orientar a 

sua atuação no campo em que se encontram inserida. Possuem um macro-desenho em que são 

definidas suas regras gerais de funcionamento e atuação, e vários micro-desenhos, um para 

cada competência ou atividade específica que precisa desempenhar. 

 

Considerando a instituição Tribunais de Contas, que, conforme o desenho institucional 

de funcionamento do Estado brasileiro, são os órgãos responsáveis pelo denominado controle 

externo da Administração Pública, verifica-se que o seu desenho institucional está 

estabelecido na Constituição da República e em suas respectivas Leis Orgânicas, que definem 

suas competências e formas gerais de atuação. No entanto, cada Tribunal de Contas, por meio 

de atos normativos próprios, definem os procedimentos que adotarão para o exercício de cada 

uma das suas competências, estabelecendo, consequentemente, diversos desenhos 

institucionais de atuação. 

 

No caso dos Tribunais de Contas, essa característica é marcante tendo em vista a sua 

competência e a enorme variedade de arranjos organizacionais e modelos de gestão que são 

objeto da sua atividade de controle, alguns resultantes do movimento de Reforma do Estado, e 

do paradigma do novo gerencialismo (New Public Manangement), que buscou flexibilizar a 

administração pública e aumentar a responsabilização governamental, como é o caso da 

delegação de serviços públicos para as Organizações Sociais, por meio de contratos de gestão. 

O exercício da atividade de controle externo sobre esse arranjo institucional necessita, em 

face das suas especificidades, de uma regulamentação própria, que cria um desenho 

institucional específico de controle. 

 

O controle externo sobre os contratos de gestão, a ser exercido pelos Tribunais de 

Contas, tendo em vista a autonomia destes órgãos em estabelecer os seus procedimentos de 

fiscalização, pode resultar de diferentes desenhos institucionais. No entanto, essa plasticidade 

dos desenhos institucionais de controle deve ter como limites, considerando o papel 

institucional dos Tribunais de Contas, a capacidade de revelar informações e promover a 

transparência e a publicidade do objeto de fiscalização. Ademais, os desenhos institucionais 

devem ser capazes de gerar padrões estáveis de comportamento no sentido da sua observância 

por parte dos atores envolvidos. 
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A capacidade de revelar informações, e promover transparência e publicidade dos 

contratos de gestão é de grande relevância visto que este modelo de gestão de serviços 

públicos opera-se por meio de delegação do Poder Público a um parceiro privado, que por sua 

natureza escapa aos tradicionais mecanismos de controle a que estão submetidas as pessoas 

jurídicas estatais, a exemplo das regras de concurso público para contratação de pessoal, e as 

normas de licitações e contratos.  

 

Conforme desenvolveremos mais adiante, a delegação de serviços público às 

Organizações Sociais estabelece entre as partes uma relação de Agência, posto que elas 

possuem informações distintas e interesses não coincidentes. Quanto maior a assimetria de 

informação, maior o risco do Principal (Poder Público) e a possibilidade do Agente 

(Organização Social) atuar em função dos seus próprios interesses, extraindo renda e levando 

o contrato a um equilíbrio não ótimo. 

 

Neste contexto, ao analisar o desenho institucional do controle externo sobre os 

contratos de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco considerando 

sua aderência aos conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e sua 

observância pelos atores envolvidos, assumimos como premissas: que os novos arranjos de 

prestação de serviços públicos demandam por parte dos Tribunais de Contas desenhos 

institucionais de fiscalização específicos, que a pesar de variáveis devem primar por sua 

capacidade de revelar informações; que o processo de formatação destes desenhos 

institucionais deve ser dinâmico, permitindo-se que as contigências experimentadas na sua 

implementação possam contribuir no seu aperfeiçoamento; e que esses desenhos institucionais 

geram impacto no comportamento dos atores envolvidos. 

 

Apresentaremos a seguir alguns conceitos acerca da teoria do desenho institucional; da 

Reforma do Estado e do surgimento das Organizações Sociais como alternativa na gestão de 

serviços públicos; da importância do controle dos contratos de gestão com fundamento na 

relação de Agência que se estabelece entre as partes; e da institucionalização do controle 

externo sobre os contratos de gestão. 
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2.1 A Teoria do desenho institucional 

 

As instituições podem ser concebidas como restrições e coerções definidas em um 

conjunto de normas e regras criadas coletivamente, que apontam para expectativas de 

comportamento, e que são recicladas e recriadas ao longo do tempo, com força coercitiva 

(GOODIN, 1996). De acordo com Douglas North (1990), as instituições seriam as regras do 

jogo, formais e informais, enquanto para Elster (1989), seriam um mecanismo de imposição 

de regras que governam o comportamento de um grupo definido de pessoas. 

 

Dessa forma, os ambientes institucionais caracterizam-se pela elaboração e difusão de 

regras e procedimentos, que proporcionam legitimidade às organizações. Uma estrutura que 

se torna institucionalizada é marcada pela estabilidade e observância de suas regras e 

procedimentos, e é considerada eficaz e necessária, servindo como importante força causal de 

padrões estáveis de comportamento (DIMAGGIO ; POWEL, 1983; MACHADO-DA-SILVA 

; FONSECA, 1996). 

 

Leis, regulamentos, resoluções, enfim, qualquer estrutura normativa, constitui-se em 

um tipo de instituição, pois define um padrão de comportamento, ou de funcionamento de 

uma organização, definindo o que será exigido dos atores que se relacionam, internamente ou 

externamente, com a mesma. Para que as instituições funcionem com qualidade, é necessário 

que elas cumpram a missão que lhes foi atribuída (OFFE, 2003). 

 

Os mecanismos de funcionamento e atuação da instituição são definidos em um 

conjunto normativo que constitui o seu desenho institucional. O discurso do desenho 

institucional é construído, muitas vezes,  sobre a premissa instrumental de que os atores 

sabem o que querem das instituições e as projetam para alcançar os objetivos desejados 

(PIERSON, 2000). No entanto, há fortes tradições teóricas e experiências práticas que 

apontam no sentido de que esta relação é bem menos evidente. Hall e Taylor (Apud 

PIERSON, 2000) revêem essa linha de argumento: 

 

 

Organizations often adopt a new institutional practice, not because it advances the 

means-end efficiency of the organization but because it enhances the social 

legitimacy of the organization or its participants….In some cases, these practices 

may actually be dysfunctional with regard to achieving the organization’s formal 

goals. 
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O processo de desenho institucional envolve modelos de mudança social, que 

tradicionalmente pode ocorrer por meio dos seguintes mecanismos: acidente (contingência ou 

acontecimento inesperado); evolução (seleção temporal); ou intenção (produto de 

intervenção). Dessa forma, a trajetória de institucionalização de um procedimento envolve 

uma mistura destes três mecanismos, que participam do processo de desenho institucional.  

 

No entanto, o “mito do desenho institucional”, que considera que uma instituição pode 

ser desenhada com base na intenção e no planejamento dos atores responsáveis por pensar a 

instituição, deve ser abandonado, visto que as contingências do processo de 

institucionalização do desenho formulado modifica a sua implementação, resultando em um 

novo desenho institucional. Ou seja, as instituições são, frequentemente, o produto de ações 

intencionais, de erros de planejamento, de efeitos não previstos (GOODIN, 1996). 

 

O processo de desenho institucional necessita seguir princípios que possam fazer 

frente a essas contingências com o objetivo de alcança um adequado arranjo institucional. De 

acordo com Goodin (1996) esses princípios seriam: possibilidade de revisão e flexibilização 
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do desenho institucional, permitindo o learning by doing; adaptação a novas situações, 

permitindo ao desenho institucional modificar-se sem destruir-se; sensibilidade à 

complexidade de motivações e interesses envolvidos na ação; publicidade; e variabilidade, 

possibilidade dos mecanismos do desenho poderem funcionar em diferentes situações ou 

estruturas. 

 

A teoria do desenho institucional possui diversas variações, mas todas as suas 

vertentes reivindicam a influência do desenho das instituições na sua capacidade de 

influenciar atitudes dos atores sociais. Desta feita, o formato institucional compreendido como 

o conjunto de regras pré-estabelecidas de determinada instituição apresenta fortes implicações 

sobre o comportamento dos atores envolvidos, e a implementação do próprio desenho 

(AVRITZER, 2003). 

 

Considerando-se que a presente pesquisa teve como objeto a identificação e análise do 

desenho institucional de controle do TCE-PE sobre os contratos de gestão firmados entre o 

Estado e as Organizações Sociais, apresentarem no item a seguir uma breve reconstrução 

histórica da institucionalização das Organizações Sociais como modelo de gestão de serviços 

público no Brasil e alguns conceitos relacionados ao tema. 

 

2.2 A institucionalização de um modelo alternativo de gestão de serviços públicos: as 

Organizações Sociais e os contratos de gestão. 

 

A partir dos anos oitenta, com as dificuldades financeiras nos países desenvolvidos, e 

as dificuldades políticas dos governos autoritários, passou-se a conviver com a noção de que o 

Estado estava em crise, e, em consequência, precisava ser reformado, com vistas a reduzir seu 

tamanho, tornando-o mais ágil, flexível e eficiente, e ao mesmo tempo, mais responsável 

perante a sociedade (FLEURY, 2003).  

 

A burocracia, às voltas com seus próprios interesses em detrimento aos interesses 

coletivos, passava a ser vista, então, como um obstáculo à gestão eficiente, em consequência 

da sua morosidade, do seu estilo autorreferenciado, e do seu descolamento das necessidades 

dos cidadãos. Não obstante, é inegável a relação intrínseca existente entre administração 

burocrática e democracia, visto que a burocracia desempenhou papel fundamental na 

construção do Estado democrático moderno. Ademais, temas com flexibilização da 
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administração, eficiência e responsabilização são questões políticas de assegurar a utilização 

do Estado para a promoção do interesse público (FLEURY, 1997; SECCHI, 2009).  

 

O movimento de Reforma do Estado foi marcado por dois paradigmas: o novo 

gerencialismo (New Public Management - NPM) e a perspectiva democratizante. No entanto, 

o novo gerencialismo tornou-se o paradigma dominante, ganhando impulso, a partir dos anos 

noventa. Em diversas nações, orientou a implantação de reformas na gestão pública baseadas 

em pressupostos teóricos que buscavam atacar dois males burocráticos: a ineficiência 

relacionada ao excesso de procedimentos e controles processuais, e a baixa responsabilização 

dos burocratas frente ao sistema político e à sociedade. A proposta básica dessas reformas foi 

flexibilizar a Administração Pública e aumentar a accountability ou responsabilização 

governamental (FLEURY, 2003; SANO e ABRUCIO, 2008). 

 

Na perspectiva do novo gerencialismo, a transição do modelo burocrático para o 

modelo gerencial passa, necessariamente, pelas seguintes etapas: a separação das funções 

políticas e administrativas (desenho e execução de políticas públicas); distinção entre as 

atividades exclusivas de Estado das atividades que podem ser exercidas por outros agentes; 

mudança de foco de controle dos procedimentos para os resultados; atribuição clara de 

responsabilidades e definição das formas de prestação de contas (accoutability) (FLEURY, 

2003).  

 

Segundo Hood (1995 apud SECCHI, 2009), o modelo do novo gerencialismo tem por 

base o seguinte conjunto de prescrições operativas: 

 

 Desagregação do serviço público em unidades especializadas, e centros de 

custos; 

 Competição entre organizações públicas e entre organizações públicas e 

privadas; 

 Uso de práticas de gestão provenientes da administração privada; 

 Atenção à disciplina e parcimônia; 

 Administradores empreendedores com autonomia para decidir; 

 Avaliação de desempenho; 

 Avaliação centrada nos outputs. 
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No entanto, o consenso em torno destes elementos não implica que os mesmos tiveram 

a mesma importância na orientação das experiências concretas de reforma. Muitas estiveram 

orientadas, principalmente, para a redução do gasto público e do tamanho do Estado, sem que 

se promovesse aumento da transparência e da qualidade dos serviços públicos (FLEURY, 

2003). 

 

Como em todos os países que experimentavam similares processos reformistas, os 

antecedentes do movimento de Reforma do Estado no Brasil giraram em torno da crise estatal, 

que se agravou nos anos noventa, apresentando as seguintes dimensões: 1) uma crise fiscal, 

causada pela diminuição de receitas e aumento das despesas, consequência da crise estrutural 

do Estado, e maximizada pelo fim do “imposto inflacionário”; 2) o esgotamento da estratégia 

estatizante de intervenção estatal; 3) e uma crise da forma de administrar o Estado.  

 

No caso brasileiro, a Reforma do Estado ficou conhecida como “reforma gerencial” e 

o seu modelo de gestão recebeu o nome de “administração pública gerencial”. Além de 

reorganizar o aparelho de Estado e fortalecer seu núcleo estratégico, a reforma também 

deveria transformar o modelo de administração pública vigente colocando em prática novas 

idéias gerenciais para oferecer um serviço público de melhor qualidade e de menor custo ao 

cidadão-cliente (PAULA, 2007).  

 

Visando alcança esses objetivos, conforme os cânones do novo gerencialismo, o 

modelo de gestão deveria apresentar as seguintes características: administração profissional, 

autônoma e organizada em carreiras; descentralização administrativa; maior competição entre 

as unidades administrativas; disciplina e parcimônia no uso de recursos; indicadores de 

desempenho transparentes; maior controle dos resultados; ênfase no uso de práticas de gestão 

originadas no setor privados (BRESSER-PEREIRA, 1998) 

 

As Organizações Sociais foram consideradas, então, como uma forma de atribuir mais 

autonomia e flexibilidade para as entidades prestadoras de serviços, pois elas utilizariam 

recursos públicos por meio de uma lógica de mercado, viabilizando a ação pública de maneira 

mais ampla e eficiente. Portanto, a principal estratégia de abordagem da crise na forma de 

administrar o Estado, que tinha como foco os serviços públicos não-exclusivos, consistiu em 

transferi-los para o Terceiro Setor, representado, no caso, pelas Organizações Sociais.  
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O discurso de justificação desse processo centrou-se nos ganhos de qualidade e 

eficiência dos serviços públicos transferidos, na otimização dos recursos públicos e na 

avaliação de desempenho. O Estado exerceria um controle estratégico sobre essas instituições, 

por meio dos contratos de gestão, que fixariam os resultados a serem alcançados com fins de 

cumprir os objetivos das políticas públicas (ALCOFORADO ; MORAES, 2009). 

 

Conforme o ideário da sua criação, o objetivo dessas organizações foi o de permitir e 

incentivar a produção, por parte da sociedade, de bens ou serviços públicos não exclusivos de 

Estado. Procurou-se dar os primeiros passos rumo a um novo modelo de Administração 

Pública, baseado no estabelecimento de alianças estratégicas entre Estado e sociedade, 

objetivando atenuar disfunções operacionais do Estado e, ao mesmo tempo, maximizar os 

resultados da ação social em geral (BRASIL, 1998).  

 

O contrato de gestão foi estabelecido como o instrumento de regência da relação de 

contratualização que se estabelece entre o Poder Público e a Organização Social, definindo 

obrigações e responsabilidades entre as partes. Caberia ao Poder Público a regulação e o 

financiamento desse processo. As Organizações Sociais, por sua vez, perseguiriam dois 

objetivos: (1) maximizar a prestação de serviços públicos por meio do cumprimento de metas 

qualitativas e quantitativas, outorgando-se maior autonomia e flexibilidade para os dirigentes 

desses serviços; e (2) reforçar o controle social dessas entidades, adotando práticas 

objetivando aumentar a participação da sociedade na formulação e na avaliação do 

desempenho da Organização Social, ampliando a parceria entre o Estado e a sociedade 

(BRASIL, 1997). 

 

O primeiro objetivo, cerne da gestão por resultados, tem sido o principal foco das 

entidades qualificadas como Organização Social. No entanto, o segundo objetivo, o reforço do 

controle social na formulação e avaliação do desempenho dessas entidades, tem sido 

negligenciado. De acordo com Pacheco (2004), os resultados apontam para avanços na 

eficiência e na qualidade dos serviços prestados, no entanto, menos avanços concretos são 

identificados quanto à transparência e ao controle social. 

 

O modelo de contratualização de resultados traria vantagens, visto que as 

Organizações Sociais não estariam sujeitas às normas que regulam recursos humanos, 
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orçamento e finanças, compras e contratos na Administração Pública, o que permitiria ganhos 

de agilidade e qualidade na gestão administrativa dessas organizações.  

 

Por outro lado, seriam implantados mecanismos de controle finalísticos em 

substituição ao controle de processos empregado na Administração Pública, uma vez que seria 

avaliado o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão. Para Pacheco (2004) a 

“dupla característica ‘maior autonomia x compromisso prévio com resultados’ é indissociável 

da visão do contrato de gestão como um compromisso, que implica responsabilização e 

obrigação de prestar contas”. 

 

O processo de contratualização entre a Administração Pública e as Organizações 

Sociais pode ser dividido em três etapas: negociação, construção do instrumento e 

gerenciamento:  

 

Negociação – esta fase inicia com a intenção de contratar os serviços por um órgão 

estatal e a elaboração do rol de atividades a serem contratadas. A partir daí, 

identifica-se o outro órgão ou entidade a ser contratada e se inicia o processo de 

negociação, que vai da identificação dos indicadores de desempenho, estipulação 

das metas e a respectiva orçamentação, que é a parte financeira do Contrato de 

Resultados e contém as despesas e receitas da organização contratada, refletindo as 

obrigações de parte a parte.  

 

Construção do Instrumento – esta fase consiste na formalização de tudo o que foi 

negociado, aperfeiçoando-se e aferindo-se todos os pontos acordados. Um passo 

importante para a construção do instrumento é estabelecer as sanções e métodos de 

fiscalização e prestação de contas dos resultados do instrumento contratual.  

 

Gerenciamento – esta fase é permanente, após a assinatura do instrumento 

contratual, compreendendo todas as atividades de supervisão da entidade, 

monitoramento dos indicadores de desempenho pactuados e avaliação dos resultados 

alcançados pela parte contratada. Essa fase é realizada diretamente pelo órgão 

público contratante (ALCOFORADO, 2005). 

 

O aspecto mais relevante da contratualização de resultados como modelo de gestão de 

serviços públicos foi definido como sendo o acompanhamento e avaliação contínuos do 

contrato de gestão, a fim de assegurar sua efetividade como instrumento de políticas públicas, 

bem como de gestão estratégica para a entidade contratada. O ciclo de avaliação do contrato 

de gestão envolveria uma série de ações: geração de relatórios, parciais e anual; avaliação 

institucional; e auditorias.  
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A função dos relatórios seria prover informações acerca do cumprimento das metas 

pactuadas e do desempenho alcançado, funcionando como um instrumento de prestação de 

contas, além de fonte de informações úteis para eventual tomada de decisão. Os relatórios 

deveriam conter dados suficientes para evidenciar se os compromissos acordados são 

passíveis de monitoração; se apresentam falhas de concepção e viabilidade de execução; se a 

instituição está sendo capaz de apontar causas e consequências de atrasos na consecução de 

objetivos e metas; e se há necessidade de atuação do poder público. A instituição deve estar 

preparada para apresentar, em relatórios futuros, uma série histórica sobre o seu desempenho  

 

Quanto às auditorias, estas deveriam ser realizadas pelo controle interno de cada nível 

governamental, bem como pelo Tribunal de Contas, dentro de suas programações normais, 

tendo por base as condições acordadas e contidas no contrato de gestão, restringindo-se à 

verificação dos resultados pactuados e à utilização de recursos públicos (BRASIL, 1998a).  

 

A lógica do controle de resultados é uma vertente do gerencialismo introduzida na 

Administração Pública pela reforma do Estado e tem por base avaliações ex post das políticas 

públicas e dos programas com o objetivo de aferir desempenho e exigir prestação de contas 

dos gestores responsáveis (QUIRÓS, 2006). 

 

 Segundo Alcoforado (2009), os mecanismos de controle estão previstos em todo 

processo do modelo OS, do momento de sua qualificação até a prestação de contas dos 

recursos financeiros, patrimônio, recursos humanos e resultados alcançados, comparando-os 

aos estabelecidos no Contrato de Gestão. O autor define três etapas de controle: qualificação, 

monitoramento e fiscalização.  

 

Na qualificação o controle é exercido pela necessidade de atendimento a requisitos, 

tais como, estatuto, destinação de bens, órgão colegiados de direção e fiscalização, órgão 

executivo e regularidade fiscal.  

 

No monitoramento, a ser realizado pela entidade supervisora, as atividades 

estabelecidas no Contrato de Gestão devem ser acompanhadas, fiscalizando-se os gastos no 

objeto do contrato e na equidade e economicidade das compras.  
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Na fiscalização propriamente dita, as atividades são realizadas por quatro áreas ou 

órgãos com responsabilidades complementares e muitas vezes coincidentes, quais sejam: 

 

 Órgão estatal da área de atuação da OS – monitoramento permanente dos 

objetivos e metas pactuadas. A entidade supervisora deve demonstrar que 

realizou o monitoramento, fiscalizou gastos, e zelou pelo alcance dos 

resultados pactuados; 

 Comissão de Avaliação – instância superior no órgão estatal supervisor, que 

fiscalizam os resultados efetivamente atingidos, emitindo parecer; 

 Órgão de auditoria e Controle Interno – fiscalizam a correta aplicação dos 

recursos públicos repassados e avaliação dos trabalhos de monitoramento 

realizados pelo órgão Estatal supervisor; 

 Poder Legislativo e os Tribunais de Contas. 

 

Não obstante, deve ser ressaltado, tendo em vista a mudança de foco do controle dos 

ritos e procedimentos para os resultados, que o estabelecimento de metas e indicadores de 

desempenho nem sempre significam resultados para a organização, traduzido na melhora da 

sua performance, podendo, inclusive, ocorrer o contrário.  

 

Na avaliação dos Contratos de Gestão, muitos aspectos, além do monitoramento e 

aferição de indicadores de desempenho, são relevantes no acompanhamento do modelo de 

Organizações Sociais: metas pouco ambiciosas; falhas na supervisão do cumprimento de 

metas; não inclusão no contrato de atividades importantes da Organização Social; objetivos 

vagos; não existência de sanções para metas não cumpridas; maior influência das 

Organizações Sociais do que de seus órgãos supervisores na elaboração dos contratos de 

resultados; a persistência da assimetria de informações, entre a entidade prestadora de 

serviços e o órgão responsável pela política pública perante a sociedade (GURGEL JUNIOR, 

2002; PACHECO, 2004). 

 

Um estudo do banco mundial demonstrou que três fatores têm relevante impacto nos 

eventuais resultados positivos de um processo de contratualização de resultados: 1) o 

aprimoramento da prestação de contas, com vistas a reduzir a assimetria de informação no 

monitoramento dos resultados; 2) a introdução de um efetivo sistema de consequência para os 
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resultados alcançados (incentivos e punições); 3) o desenvolvimento da cooperação e 

governança entre os parceiros (WORLD BANK, 1995). 

 

Tendo em vista que os contratos de gestão criam uma relação de Agência entre os 

parceiros, e que esta relação apresenta peculiaridades importantes que devem ser consideradas 

na formatação de um desenho institucional de controle sobre os contratos de gestão, 

apresentaremos a seguir alguns conceitos e consideração acerca da Teoria da Agência.  

 

2.3 A Teoria da Agência e a importância do controle dos contratos de gestão 

 

O direito administrativo brasileiro tem como pressuposto clássico que os contratos são 

completos, ou seja, estabelecem exaustivamente as hipóteses que podem comprometer a sua 

execução e que as partes possuem, simetricamente, toda a informação necessária. No entanto, 

essa premissa mostra-se, na realidade, falsa visto que entre os contratantes existe assimetria de 

informação, o que, se não for levado em conta, conduz a uma quantidade imensa de distorções 

na formulação de políticas públicas e na execução destas (NÓBREGA, 2011).  

 

A reforma do Estado apoiou-se em contribuições e orientações teóricas da Teoria da 

Escolha Racional e da Teoria da Agência. A Escolha Racional tem como premissa que os 

atores envolvidos em um processo decisório fazem suas escolhas com base em suas 

preferências individuais, levando em consideração um cálculo de custos e benefícios, e que as 

decisões são interdependentes. 

 

A partir desta premissa acerca das motivações individuais nas tomadas de decisão, 

quando um ator delega autoridade a outro para o desempenho de uma atividade, contando 

com informações distintas e com interesses não coincidentes, surge um problema de Agência, 

ou seja, assegurar que uma parte seja atendida em sua delegação com lealdade, e que a outra 

seja justamente recompensada pelo esforço empregado na execução da delegação (FLEURY, 

2003). 

  

Segundo Fleury (2003), a Teoria da Agência propõe como mecanismo de alinhamento 

desses interesses o aumento do fluxo de informação para o pólo delegante por meio de 

indicadores de desempenho, melhor prestação de contas dos recursos financeiros repassados e 

objetivos claramente especificados no instrumento de contratualização entre as partes. 
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A tipologia própria da Teoria da Agência é concentrada em dois formuladores de 

decisões (decision makers): o Principal e o Agente. O Principal é o detentor do poder que, 

limitado em tempo, talento ou energia, pode, ou não, delegar tarefas para o Agente, 

conjuntamente com o poder necessário para realizá-las. O Agente é o detentor da expertise 

que, uma vez delegada a tarefa e o poder de agir um nome do Principal, pode ou não trabalhar 

em função dos seus interesses (BENDOR et al, 2001). 

 

A relação de parceria entre a Administração Pública e as Organizações Sociais pode 

ser compreendida a partir da Teoria da Agência, visto que se estabelece, claramente, uma 

delegação, a partir da formalização do contrato de gestão, que transfere uma tarefa, 

conjuntamente com o poder para realizá-la, de um ator, que detém a prerrogativa de 

supervisionar o trabalho, para outro, que trabalhará em seu nome (LUPIA, 2001).  

 

A delegação, ao mesmo tempo em que traz benefícios, também, gera riscos. Estes 

riscos dizem respeito à assimetria de informação e ao azo para o oportunismo do Agente, 

visto que os “contratos são quase sempre incompletos, ou seja, não possibilitam a estipulação 

de uma gama de contingências futuras” (MELO, 2000).  

 

A manipulação de informações e acordo metas de desempenho conservadoras é um 

risco que deve ser considerado e a questão da assimetria de informação é nuclear na relação 

que se estabelece entre os parceiros (PRZEWORSKI, 1998; QUINHÕES, 2009). O 

cumprimento das metas estabelecidas são observáveis pelo Principal, no entanto, há grandes 

dificuldades de extrair destas metas o nível de esforço do Agente, que possuindo informação 

privilegiada procurará extrair alguma renda (informational rent) levando o contrato a um 

equilíbrio não ótimo. 

 

 Quanto maior for a assimetria de informação, maior será a probabilidade do Agente 

atuar em função dos seus próprios interesses e não dos interesses do Principal.  Nesse 

contexto, pode ocorre algo distinto da delegação, ou seja, pode haver abdicação, visto que o 

poder transferido por meio da delegação se converte em arbítrio e abuso, levando o Principal 

a perder completamente o controle do que é realizado em seu nome. Assim, a delegação deve 

ser balizada em um trade-off entre expertise (ou desempenho) e controle (BENDOR et al, 

2001; LUPIA, 2001). 
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No âmbito dos contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e as 

Organizações Sociais, deve ser ressaltado que a contratualização, per si, não é garantia de 

melhor desempenho, e que os bons resultados dependem de um desenho institucional que 

assegure: o enfrentamento do problema da assimetria de informação para monitorar e medir 

os esforços do Agente e seus resultados;  mecanismos de recompensa e de punição; e a 

construção de um comprometimento de forte credibilidade para honrar o contrato.  

 

O foco apenas no cumprimento de metas e nos indicadores pactuados vem sendo 

reconsiderado pela necessidade de se incorporar algum grau de controle dos meios que 

servem de instrumento para o alcance do bom desempenho. Mas, como o modelo de 

Organizações Sociais pressupõe uma gestão por resultados, que justificaria a flexibilização 

concedida às entidades assim qualificadas, são muitas as vozes que se opõem ao controle dos 

meios. Não obstante, a tendência internacional, após o ímpeto reformista inicial com foco no 

desempenho, é uma volta ao acompanhamento e avaliação dos meios: 

 

A Grã-Bretanha vem revendo seus pressupostos de gestão pública baseada em 

resultados, nas suas relações com as Quasi-Autonomous Non-Governmental 

Organisations (Quango). O governo daquele país passou a valorizar, também, o 

acompanhamento e a avaliação dos meios, isto é, dos processos de gestão dessas 

organizações, por entender que tão importante quanto os resultados é o governo 

saber como são administrados os meios para atingir tais resultados. A avaliação dos 

meios permite uma atuação preventiva, evitando-se retrabalhos e permitindo ajustes 

durante o processo. O grande desafio, nesse particular, é avaliar os meios sem que o 

custo da avaliação seja superior aos seus benefícios (GUIMARÃES, 2003). 

 

Nesse contexto, o acompanhamento e a avaliação dos contratos de gestão, não apenas 

pelo órgão supervisor, mas, também, pelos órgãos de controle externo, tornam-se 

fundamentais.  

 

No regime jurídico das Organizações Sociais estão previstos vários mecanismos de 

controle no ciclo da parceria com o Estado, desde a qualificação das entidades até a prestação 

de contas do contrato de gestão, inclusive aos Tribunais de Contas. A institucionalização dos 

controles e a imposição de regras de transparência servirão como mecanismos reveladores de 

informação que contribuirão para a redução da assimetria de informação. 

 

Segundo Fleury (2003) a existência de mecanismos capazes de gerar informações 

confiáveis é condição imprescindível para que o governo possa elabora contratos adequados, 
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realizar o monitoramento e a avaliação das atividades contratadas, remunerar os servidores 

conforme seu desempenho e prestar contas à sociedade.  No entanto, a autora adverte que, 

apesar da transferência a terceiros da prestação de serviços públicos, a prestação de contas é 

indelegável, sendo processada pelo Poder Público em uma rede de camadas múltiplas.  

 

No Brasil, um dos componentes da rede de controle da Administração Publica são os 

Tribunais de Contas, que devem desempenhar um papel fundamental na transparência da 

gestão pública e dos novos modelos de gestão introduzidos pela Reforma do Estado, a 

exemplo do modelo de Organizações Sociais.  

 

Os Tribunais de Contas devem atuar como elemento de potencialização do processo 

reformista e como um dos pilares da responsabilização na gestão pública. Encontram um 

espaço institucional a ser ocupado como provedores de informação para os cidadãos e como 

mecanismo de revelação de informação para as ações empreendidas pelo governo, aplicando 

métodos capazes de informar o Principal sobre o nível e a qualidade do esforço despendido 

pelo Agente na execução dos contratos de gestão (NÓBREGA, 2011). 

 

No entanto, estes órgãos necessitam modernizar-se explorando novos horizontes e 

possibilidades de atuação do desempenho da sua função de controle externo da Administração 

Pública, revendo procedimentos e formas de atuação, dentre as quais a forma de inserir-se na 

rede de controle dos contratos de gestão entre o Poder público e as Organizações Sociais 

(ABRUCIO, 2005). 

 

No item a seguir apresentaremos alguns conceitos acerca do controle externo da 

Administração Pública por parte dos Tribunais de Contas com foco no desenho institucional 

de controle dos contratos de gestão dos Tribunais de Contas da União e do Estado de São 

Paulo. 

 

2.4 A institucionalização do controle externo sobre os contratos de gestão 

 

Os Órgãos de controle têm suas raízes históricas em duas demandas dos sistemas 

políticos modernos: garantir a aplicação dos recursos públicos de forma eficiente e limitar o 

poder do governante, responsabilizando-os. Essas demandas resultaram em modelos 

institucionais de controle diversos, com diferentes inserções no sistema político 
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administrativo de cada Estado Nacional, e, consequentemente, várias sistemáticas de controle 

(MORAES, 2006). 

 

Segundo Moraes (2006), o mais comum são os modelos que conciliam funções 

gerenciais de aumento da eficiência e funções liberais de responsabilização dos agentes 

públicos: o modelo de controladoria e o modelo dos tribunais de contas.  

 

As Controladorias são comuns nos países de tradição anglo-saxã, suas decisões são 

monocráticas, tomadas por um Auditor Geral indicado pelo chefe de governo com referendum 

do parlamento, para o exercício de um mandato fixo. Por sua vez, os Tribunais de Contas, 

instituição característica da democracia continental européia, são organizados em uma 

estrutura colegiada tendo como paradigma o modelo francês, criado em 1807, com forte 

autonomia e independência na definição de suas tarefas. 

 

As instituições de controle são instâncias típicas do que Guillermo O’Donnell (1998) 

classifica como accountability horizontal: 

 

se refere à existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal — e que 

estão de fato dispostas e capacitadas — para a realização de ações, que vão desde a 

supervisão de rotina a sanções legais ou até ao impeachment contra ações ou 

omissões de outros agentes ou órgãos do Estado que possam ser qualificadas como 

delituosas. 

 

No Brasil, o modelo de Tribunal de Contas foi instituído pela Constituição da 

República de 1891, que criou o Tribunal de Contas da União como órgão técnico e auxiliar do 

Poder Legislativo com uma função, muito restrita, de liquidar as contas da receita e despesa, e 

verificar a sua legitimidade, antes de serem prestadas ao Congresso (MANS0UR, 2002).  

 

As Constituições da República de 1934 e 1946 estabeleceram os fundamentos do seu 

desenho institucional, assegurando-lhe um conjunto de competências na fiscalização 

financeira e orçamentária, em conformidade com os textos mais avançados da época. Por fim, 

a Constituição da República de 1988 conferiu aos Tribunais de Contas a prerrogativa de não 

apenas verificar procedimentos, mas de ir além da formalidade e da legalidade, avaliando 

resultados da ação governamental, mediante os princípios da economicidade e da 

legitimidade, (PESSANHA, 2007).  
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No entanto, os desafios são grandes, visto que a maioria dos Tribunais de Contas 

desempenha suas atividades com o foco no controle de legalidade e conformidade, aferindo se 

os procedimentos de gestão seguem as normas de regência, preocupando-se pouco com os 

resultados e desempenho (GUERREIRO ; MARTINEZ, 2006). O adequado funcionamento 

dos Tribunais de Contas com vista a constituirem-se em verdadeira agências de accoutability 

horizontal demanda contínuo reforço nas suas autonomia e profissionalização, e, 

principalmente, autonomia para definir novos métodos e programas de trabalho, pessoal 

especializado e recrutado universalmente, acesso irrestrito a informações, relatórios sem 

restrições e acompanhamento das recomendações (EUROSAI, 1998).  

 

Atualmente, no âmbito da fiscalização das parcerias entre o Poder Público e as 

entidades do Terceiro Setor, os Tribunais de Contas têm o desafio de se inserir nos 

mecanismos de responsabilização por desempenho de forma a cumprir a sua função 

constitucional, contribuindo no aperfeiçoamento da prestação de contas destas parcerias, na 

melhoria da qualidade do gasto público e na transparência destes ajustes.  

 

Este desafio está intimamente relacionado ao desenho institucional que define os 

métodos e programas de trabalho dos Tribunais de Contas na área de fiscalização das 

entidades do Terceiro Setor, com vistas a efetividade da sua atuação, bem como ao grau de 

institucionalização, ou seja, de respeito e observância das regras estabelecidas. 

 

Não obstante, a atuação do Tribunal de Contas no controle sobre os contratos de 

gestão firmados entre a Administração Pública e as Organizações Sociais sofreu uma tentativa 

de mitigação, na medida em que, na esfera federal, o regime jurídico das Organizações 

Sociais, estabelecido na lei federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, instituiu um caráter de 

subsidiariedade ao órgão de controle externo, em âmbito federal,  

 

A lei federal nº 9.637/98 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

1923/DF, atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Dentre as normas 

questionadas, estão os artigos 4º (atribuições privativas do Conselho de Administração) e 8º 

ao 11 (execução e fiscalização do contrato de gestão), que, ao não subordinar as Organizações 

Sociais ao mandamento constitucional expresso nos artigos 70, 71 e 74 da Carta Magna 

(BRASIL, 1988), colocou-as em plano superior e incólume à atuação do Tribunal de Contas 

da União. 



37 

 

  

 

O Procurador Geral da República, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, em 

parecer pela procedência parcial da ADI, datado de 26 de junho de 2009, ao abordar a questão 

da fiscalização das atividades das Organizações Sociais, reconheceu que os dispositivos da lei 

que tratam da matéria pretenderam “organizar, mesmo que disfarçadamente, um arcabouço 

todo singular para a fiscalização, pelos órgãos a tanto legitimados, das atividades das 

Organizações Sociais”. O parecer é contundente em relação a alegada inconstitucionalidade: 

 

É preciso deixar claro, num grau que não possa deixar mínima dúvida ao intérprete, 

de que está inteiramente franqueada a atuação não só do Ministério Público, como 

de todos os demais órgãos de controle externo, a exemplo do Tribunal de Contas, a 

qualquer ação, comportamento, movimento ou, até mesmo, omissão, que se possa 

verificar na atividade desses tais personagens. Atuam em espaço público de 

atribuições, o que já bastaria para a sua inflexão à regra de controle próprias do 

Poder Público; mas há o mais, o plus, que vem da entrega, pelo Estado, de bens, 

de pessoal ou de numerário mesmo, às organizações classificadas de sociais. A 

intermediação de um acordo de vontades, tendo de um lado o Poder Público, implica 

a atuação das posições de fiscalização (grifamos). 

 

Até o momento, proferiram seus votos os Ministros Carlos Ayres Britto e Luiz Fux. 

Ambos votaram no sentido de afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo 

Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, da aplicação de recursos públicos
2
 repassados 

às Organizações Sociais por meio dos contratos de gestão. O julgamento foi suspenso em 19 

de maio de 2011 pelo pedido de vistas do Ministro Marco Aurélio Melo.  

 

O julgamento caminha no sentido de confirmar o dever constitucional das 

Organizações Sociais de comprovarem a legalidade da aplicação dos recursos por elas 

                                                 

2
  Excerto do voto do Ministro Luiz Fux “Ao contrário do que aduzem os autores, também não há 

afastamento do controle do Tribunal de Contas pela Lei impugnada acerca da aplicação de recursos públicos. O 

termo “privativo”, ao tratar, no art. 4º da Lei, das competências do Conselho de Administração, diz respeito 

apenas à estrutura interna da organização social, sem afastar, como sequer poderia, o âmbito de competência 

delimitado constitucionalmente para a atuação do Tribunal de Contas (CF, art. 70, 71 e 74). Além disso, as 

Organizações Sociais estão inequivocamente submetidas ao sancionamento por improbidade administrativa, caso 

façam mau uso dos recursos públicos. A própria Lei nº 9.637/98 faz menção a diversas formas de controle e de 

fiscalização, conforme se infere da redação dos arts. 2º, I, f, 4º, IX e X, 8º, §§ 1º, 2º e 3º, art. 9, e art. 10. De 

outro lado, não há igualmente restrição à atuação do Ministério Público, já que o art. 10 só menciona um dever 

de representação pelos responsáveis pela fiscalização, o que não impede, evidentemente, a atuação de ofício do 

parquet no controle da moralidade administrativa à luz dos arts. 127 e seguintes da Constituição Federal.” 

(grifamos). 
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empregados perante o sistema de Controle Interno da Administração Pública contratante, 

sujeitarem-se à fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial por parte do 

Tribunal de Contas da União, bem como prestar contas da utilização, arrecadação, guarda, 

gerência ou administração dos dinheiros, bens e recursos públicos a ela destinados, como 

prevêem os artigos 70 e 71 da Constituição da República. 

 

De fato, o dever constitucional de prestar contas não pode ser satisfeito pela simples 

obrigatoriedade de publicação anual de relatórios financeiros no Diário Oficial, ou mediante a 

supervisão ou fiscalização exercida pelo órgão ou entidade supervisora da Administração 

Pública contratante em relação ao cumprimento das metas estipuladas no contrato de gestão, e 

a apresentação de relatórios pertinentes à execução do contrato.  

 

Tampouco as funções dos órgãos de controle interno e externo podem ser substituídas 

por comissões de avaliação indicada pela autoridade supervisora. Não é a mera previsão de 

que, constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 

origem pública, os responsáveis pela fiscalização “dela darão ciência ao Tribunal de Contas 

da União” que supre a sujeição ao controle externo.  

 

A formatação institucional da prestação de contas, se diretamente ou por intermédio 

do órgão contratante, os documentos e informações a serem prestados, se haverá, ou não, um 

valor contratual a partir do qual o julgamento das contas se dará de forma independente do 

julgamento das contas do referido órgão, são questões da competência regulamentar dos 

Tribunais de Contas, que demandam adequado desenho institucional no sentido de estabelecer 

mecanismos que propiciem transparência e publicidade da utilização dos recursos públicos 

repassados às Organizações Sociais. 

 

Tendo em vista que o modelo de Organizações Sociais foi adotado, primeiramente, na 

Administração Pública Federal e no Governo do Estado de São Paulo, é de se pressupor um 

maior amadurecimento do desenho institucional de fiscalização dos contratos de gestão por 

parte dos respectivos órgãos de controle externo e um processo de institucionalização mais 

avançado. Neste contexto, descrevemos a seguir os desenhos institucionais de controle dos 

contratos de gestão adotados pelo TCU e TCE-SP.  
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Ressalte-se que, segundo Goodin (1996), o desenho intencional das instituições 

constitui apenas uma parcela e que as decisões dos tribunais e órgão administrativos, em certa 

medida, impulsionam as transformações dos desenhos institucionais, dos próprios órgãos 

decisores e das estruturas sujeitas à sua jurisdição (CARVALHO, 2011). Este fato pode ser 

verificado no caso do processo de configuração do atual desenho institucional de controle 

sobre os contratos de gestão no âmbito do TCU, que a partir de um desenho inicial, evoluiu, 

deixando-se informar pelas contingências  da sua implementação, dentre as quais a 

contestação do próprio desenho de controle por parte de Organizações Sociais. 

 

No âmbito do Tribunal de Contas da União, a Associação Brasileira de Tecnologia de 

Luz Sincroton (ABTLuS), Organização Social com contrato de gestão firmado com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), pretendeu, por meio do Recurso de 

Reconsideração (Acórdão nº. 601/2007 - Primeira Câmara) contra o Acórdão nº. 2490/2005, 

afastar a competência do TCU, alegando que o mesmo não poderia dirigir-lhe determinações 

sobre aspectos da competência exclusiva dos respectivos conselhos de acompanhamento e 

avaliação do contrato de gestão e conselho de administração, e, ainda, que as práticas 

contábeis adotadas por aquela entidade jamais foram inquinadas de irregularidade pelos 

auditores independentes. Ou seja, a OS não reconhecia a legitimidade do desenho 

institucional de controle do TCU sobre os contratos de gestão, que determinava a prestação de 

contas anual e sistemática destes ajustes. 

 

No julgamento do referido Recurso de Reconsideração, os Ministros afirmaram a 

competência do Tribunal de Contas nos seguintes termos: 

 

o simples fato de receberem recursos financeiros da União em forma de dotação 

orçamentária, que por vezes representam parcela significativa de seus orçamentos, já 

é razão bastante para justificar sua submissão à jurisdição do TCU, seja no exame da 

respectiva prestação de contas, seja na observância das determinações deste 

Tribunal. A Constituição estabelece que ‘qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda’ estará submetida à jurisdição 

desta Corte de Contas, previsão que se amolda à hipótese das Organizações Sociais 

(arts. 70, caput, e parágrafo único, e 72, II). Ademais, o interesse público será 

melhor alcançado por meio de hermenêutica que fortaleça os controles, 

assegurando a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Ademais, já 

demonstramos que a atual disciplina das Organizações Sociais já fornece os 

incentivos e a maior liberdade para a atuação das Organizações Sociais, se 

comparadas com a Administração Pública típica. 

(...) nesta Corte, a Decisão Administrativa nº 592/98 - Plenário firmou o 

entendimento de que as Organizações Sociais estão sujeitas à prestação de contas 
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sistemática, a ser encaminhada anualmente ao Tribunal de Contas da União nos 

moldes das entidades da Administração Pública. (gifamos). 
 

A questão do desenho institucional do controle do Tribunal de Contas da União sobre 

as Organizações Sociais foi retomada nos autos do Processo nº TC 027.747/2010-7 (Acórdão 

nº 3041/2010 – TCU – Plenário), em que a Controladoria Geral da União apresentou, por 

meio de representação, vários questionamentos, dentre as quais se as Organizações Sociais 

estariam obrigadas, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 57, de 2008, a prestar contas e 

ter processo de contas constituído para julgamento do TCU.  

 

A representação foi suscitada tendo em vista que o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos – CGEE, Organização Social com contrato de gestão firmado com a União por 

intermédio do MCT, não apresentou o relatório de gestão e os demais demonstrativos 

integrantes da prestação de contas, relativas ao exercício de 2009, previstos nos normativos do 

TCU, impossibilitando o órgão de controle interno de encaminhar a prestação de contas no 

prazo exigido pelo tribunal.  

 

A CGEE apresentou como argumento para a não observância das obrigações 

estabelecidas nos normativos do TCU, dentre as quais a de apresentar relatório de gestão ao 

Tribunal, bem como as demais peças necessárias à constituição de processo de contas para 

julgamento da Corte de Contas, o Voto proferido pelo Ministro do TCU Aroldo Cedraz no 

âmbito do processo TC nº 011.015/2003-6 (Acórdão 4522-42, 1ª Câmara, de 19 de novembro 

de 2008). No Voto disse o Ministro que  

 

no caso das Organizações Sociais, o Tribunal, no uso do poder regulamentar que lhe 

confere o art. 3º da Lei nº 8.443, de 1992, decidiu pela não obrigatoriedade de 

prestação de contas, tendo em vista que os órgãos governamentais contratantes 

(supervisores) dessas entidades já devem, por disposição legal, supervisioná-las, 

acompanhá-las e avaliá-las. No entanto, os relatórios de gestão dos supervisores das 

OS, deverão conter informações sobre o acompanhamento e a avaliação das 

entidades que celebram contrato de gestão, conforme disposto no item 19 da parte 2 

do anexo II da DN TCU 85, de 19 de setembro de 2007. 

 

No entanto, o próprio Ministro Aroldo Cedraz consignou em seu voto que o fato de o 

órgão ou entidade ter sido dispensado da apresentação de contas não significa que foi 

excluído da jurisdição do Tribunal, visto que a condição de jurisdicionado decorre de 

mandamento constitucional (arts. 70, parágrafo único, e 71). Assim, quem tem o poder de 

dispensar também tem o poder de exigir. 
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Não obstante, a decisão consignada no voto do ministro Aroldo Cedraz alterou a 

formatação do desenho institucional de controle do TCU sobre os contratos de gestão ao 

afirmar a não obrigatoriedade de prestação de contas por parte da OS, tendo em vista que os 

órgãos governamentais contratantes dessas entidades já deviam, por disposição legal, 

supervisioná-las, acompanhá-las e avaliá-las. A partir de então, as prestações de contas 

limitar-se-ia aos relatórios de gestão dos supervisores das OS, que deveriam conter 

informações sobre o acompanhamento e a avaliação das entidades que celebram contrato de 

gestão,. 

 

A representação da Controladoria Geral da União foi julgada em 10 de novembro de 

2010, por meio do Acórdão nº. 3041/2010 – TCU – Plenário, estabelecendo que as entidades 

regidas por contratos de gestão estão obrigadas a enviar, ao TCU e ao órgão de controle 

interno respectivo, o relatório de gestão e as peças complementares para compor os processos 

de contas regulamentados pelas decisões normativas previstas nos arts. 3º e 4º, 

respectivamente, da IN/TCU nº 57/2008, então vigente, e nos mesmos artigos da norma 

sucessora, IN/TCU nº 63/2010, desde que tais entidades estejam relacionadas nas 

correspondentes decisões normativas anuais.  

 

A decisão determinou, também, às instâncias técnicas do TCU a adoção de 

providências para a elaboração de roteiro específico para a análise de contas apresentadas 

pelas entidades públicas ou privadas que tenham contrato de gestão firmado com a União, 

delineando o foco do controle a ser mantido pelo Tribunal, com fulcro no confronto entre a 

legislação específica de cada modelo de entidade (organização social, agência executiva etc.) 

e a Lei Orgânica do TCU. 

 

Este novo posicionamento alterou, mais uma vez, o desenho institucional do controle 

destas parcerias pelo TCU, retornando a obrigatoriedade das OS apresentarem ao TCU o 

relatório de gestão e as peças complementares para compor os processos de prestação de 

contas dos contratos de gestão, e mais, determinando às estâncias técnicas do tribunal a 

elaboração de roteiro específico para a análise de contas das Organizações Sociais. Essa nova 

formatação harmoniza-se com a competência constitucional e legal do Tribunal de Contas de 

definir a forma de fiscalizar os órgãos e entidades sujeitos a sua jurisdição, que pode ocorrer 

por meio de procedimentos de auditoria ou pela análise de relatório de gestão anual ou pelo 
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julgamento dos processos de contas requisitados, podendo, ainda, executar todas essas ações 

simultaneamente em relação a uma mesma unidade jurisdicionada. 

 

Atualmente, o desenho institucional de controle dos contratos de gestão por parte do 

TCU caracteriza-se pela obrigatoriedade de apresentação de relatório de gestão, com os 

conteúdo definidos por meio da Decisão Normativa -TCU nº 119, de 18 de Janeiro de 2012, 

bem como pela possibilidade da Organização Social ter as contas do contrato de gestão 

julgadas em processo específico, se assim definir o Tribunal com base na seleção anual de 

entidades que terão contas julgadas a partir de critérios de materialidade e riscos. 

 

No Estado de São Paulo, onde se observa a consolidação do modelo de gestão de 

serviços públicos por meio de Organizações Sociais, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCE-SP) configurou o seu desenho institucional de controle sobre os contratos de 

gestão com OS no seu Regimento Interno (art. 56, inciso XV) e na IN nº. 01/2008 (artigos 36 

a 43). Estabeleceu um valor de remessa de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a partir do 

qual o órgão contratante envia ao Tribunal de Contas os contratos de gestão firmados com 

Organizações Sociais, acompanhados de um rol de documentos (art. 38 da IN nº. 01/2008), 

para fins de julgamento da legalidade e regularidade do ajuste.  

 

Julgado legal e regular o contrato de gestão, o órgão contratante, até 90 dias do 

encerramento do exercício financeiro, envia ao Tribunal de Contas a prestação de contas dos 

contratos de gestão, para fins de fiscalização e acompanhamento, que é distribuída por 

dependência ao Conselheiro relator do processo que julgou a legalidade e regularidade do 

contrato de gestão em questão. 

 

Dessa forma, o TCE-SP pronuncia-se especificamente acerca da legalidade de cada 

contrato de gestão, e julga, anualmente, as prestações de contas de forma independente do 

julgamento das contas do órgão descentralizador. Tal sistemática garante um maior controle e 

acompanhamento sobre os ajustes. 

 

 As equipes de auditoria também realizam fiscalização in loco nas Organizações 

Sociais, sendo a questão da assimetria de informação, existente entre a fiscalização e as 

unidades a serem auditadas, uma das maiores dificuldades encontradas, principalmente nas 
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Organizações Sociais que gerem hospitais de média e alta complexidade, o que demanda uma 

maior especialização no objeto da auditoria
3
.  

 

                                                 

3
  Essas informações foram colhidas diretamente em visita técnica realizada à 4ª Diretoria de Fiscalização 

(DF) do TCESP, que estava, à época, com a atribuição de fiscalizar os contratos de gestão firmados pela 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa buscou identificar o desenho institucional do controle externo sobre os 

contratos de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e analisar a 

aderência do desenho institucional identificado aos conteúdos da lei estadual que disciplina as 

Organizações Sociais, bem como a observância deste desenho por parte dos atores 

envolvidos. Para tanto, tomou-se como opção metodológica a realização de um estudo de caso 

(YIN, 2010), por meio de análise documental. 

 

A pesquisa, quantos aos fins, é exploratória e descritiva (VERGARA, 2007), e 

aplicada (COLLIS ; HUSSEY, 2005).  

 

Exploratória na medida em que a temática do controle externo sobre as parcerias entre 

a Administração Pública e as Organizações Sociais permanece um campo em processo de 

institucionalização, com muitas lacunas doutrinárias e normativas quanto à competência, 

forma e extensão da fiscalização dessas parcerias por parte das instituições de controle 

externo. A análise exploratória permitiu maior aproximação com o tema e desvendar 

particularidades do problema de pesquisa.  

 

Descritiva na medida em que objetivou obter informações sobre as características de 

um determinado fenômeno.  

 

Aplicada por possibilitar a transformação da realidade (BARROS ; LEHFELD, 2007) 

institucional no âmbito dos procedimentos de controle externo do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, tendo em vista a possibilidade dos resultados da pesquisa apontarem a 

importância do adequado controle dos recursos públicos repassados às Organizações Sociais e 

levarem à reformulação dos procedimentos de prestação de contas desses recursos, 

redefinindo o desenho institucional deste controle. 

 

Inicialmente, caracterizou-se o estágio atual das parcerias entre a Administração 

Pública Estadual e as Organizações Sociais. Levantou-se as entidades qualificadas, suas áreas 

de atuação, os contratos de gestão vigentes, com seus respectivos objetos de pactuação, e os 

recursos transferidos no ano de 2011. Esta parte da pesquisa foi importante para verificar os 

rumos e a dimensão do modelo de gestão de serviços públicos por intermédio de 
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Organizações Sociais no estado de Pernambuco, contextualizando a importância que o 

controle dos recursos públicos empregados nesta modalidade de gestão passa a assumir e a 

necessidade da contínua reflexão acerca dos instrumentos de controle. 

 

Identificou-se o desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão 

no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a partir da análise da Lei 

Orgânica e da Resolução  nº 20/2005, ambas do TCE-PE, que disciplinam a prestação de 

contas das OS ao Tribunal de Contas.  

 

Na lei estadual nº 11.743/2000, que dispõe sobre as parcerias entre o Estado e as 

Organizações Sociais, buscou-se, por meio da análise de conteúdo, palavras-chave que 

pudessem indicar dados e informações que deveriam ser exigidos por parte do Tribunal de 

Contas nas prestações de contas dos contratos de gestão objetivando a transparência na gestão 

e o desempenho da missão institucional de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, e de 

prover a sociedade de informações acerca da gestão destes recursos, reduzindo a assimetria 

existente entre Organizações Sociais, a Administração Pública e a Sociedade. 

 

A identificação destes conteúdos possibilitou a elaboração de um quadro-síntese de 

documentos e informações que deveriam ser exigidos nas prestações de contas dos contratos 

de gestão, e que foi utilizado como parâmetro para análise do desenho institucional 

identificado e sua aderência aos conteúdos inferidos da lei estadual nº 11.743/2000. 

 

Adicionalmente, aferiu-se a observância do desenho institucional identificado por 

parte dos atores envolvidos, quais sejam, os responsáveis por prestar contas, os técnicos do 

TCE-PE responsáveis pela análise das prestações de contas, e os julgadores, por meio da 

identificação e análise das prestações de contas de todos os contratos de gestão firmados entre 

o Estado e Organizações Sociais, no período de 2006 a 2011, anexadas aos processos de 

prestação de contas dos órgãos estaduais que firmaram os referidos contratos de gestão, 

totalizando 20 processos de prestações de contas. 

 

O critério para aferir a observância do desenho institucional do TCE-PE de controle 

sobre contratos de gestão por parte da Administração Pública (os responsáveis por prestar 

contas) foi a apresentação ou não do relatório de gestão exigido; por parte dos técnico foi a 
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análise do relatório ou a menção de sua ausência no relatório de auditoria; e por parte dos 

julgadores, a formulação de algum juízo acerca dos contratos de gestão. 

 

3.1 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados utilizando-se pesquisa bibliográfica e documental. De 

acordo com Gil (2008), as pesquisas bibliográficas e documentais se assemelham muito, 

diferenciando-se quanto à natureza da informação, pois enquanto a primeira utiliza-se 

fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 

segunda vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, ou que 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

A pesquisa bibliográfica é feita com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, artigos, dissertações, teses, anais de eventos científicos e na internet (VERGARA, 

2007; GIL, 2010). A pesquisa documental, por sua vez, com base em documentos obtidos no 

interior de uma organização específica (MARCONI ; LAKATOS, 2007). A pesquisa foi 

realizada da seguinte forma: 

 

Pesquisa bibliográfica: foi realizada em livros, revistas especializadas, teses e 

dissertações com informações pertinentes à reforma do Estado e a atuação dos Tribunais de 

Contas no controle dos contratos de gestão firmados entre a Administração pública e as 

Organizações Sociais. 

 

Pesquisa Documental: deu-se pela pesquisa da legislação que rege as Organizações 

Sociais no Estado de Pernambuco, bem como da Lei Orgânica e da resolução do TCE-PE, que 

disciplinam a prestação de contas dos contratos de gestão celebrados entre a Administração 

Pública e as Organizações Sociais. Foram pesquisados, também, os documentos do processo 

da Reforma do Estado em Pernambuco, e os anais da Assembléia Legislativa de Pernambuco 

(ALEPE), para reconstituir etapas relevantes deste processo. Buscou-se, por fim, os processos 

de prestação de contas anuais dos órgãos estaduais que mantinham contrato de gestão com 

Organizações Sociais dos anos de 2006 a 2011, totalizando 20 processos (Apêndice). 

 

A pesquisa documental foi finalizada com a análise do inteiro teor das decisões dos 

processos identificados, que já tinham sido julgados. 
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3.2 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento e análise dos dados foi utilizado o método tipológico em que se 

busca criar um modelo a partir da análise de aspectos essenciais e, diante deste modelo, 

analisar a realidade existente (MARCONI ; LAKATOS, 2007).  

 

A criação do modelo foi realizada empregando-se a técnica de análise de conteúdo 

objetivando obter diretrizes que permitissem inferir o conteúdo latente existente na lei de 

Organizações Sociais do Estado de Pernambuco que diz respeito a um conjunto de 

informações que deveriam constar na prestação de contas dos contratos de gestão, objetivando 

a transparência dos mesmos. 

 

Procurando-se inferir os referidos conteúdos, procedeu-se a análise do texto da lei com 

um foco qualitativo, buscando-se elementos (palavras ou frases) que representassem 

tipologias de informação relativas às Organizações Sociais ou aos contratos de gestão, que 

foram chamadas unidades de registro.  

 

As unidades de registro foram categorizadas por temáticas de informação, que 

constituíram as categorias de informação, e, em seguida, inferiu-se das unidades de registros e 

das suas respectivas categorias de informação um conjunto sistematizado de informações 

(documentos) que deveriam ser exigidas das Organizações Sociais, quando da prestação de 

contas dos contatos de gestão, construindo-se a matriz, que serviu para aferir a aderência do 

desenho institucional identificado aos conteúdos inferidos da referida lei estadual. 
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4 RESULTADO DA PESQUISA 

 

4.1 O processo de implantação das Organizações Sociais como modelo alternativo de 

gestão de serviços públicos no Estado de Pernambuco 

 

Pernambuco, como a maioria dos Estados da Federação, enfrentou um quadro de 

graves dificuldades econômico-financeiras durante a década de 1990, caracterizado por uma 

insuficiência de receitas e aumento dos gastos públicos, resultado de uma maior demanda 

social por serviços como saúde, educação e seguridade social.  

 

O crescimento médio da economia pernambucana no período de 1990-1996 ficou em 

torno de 1,8%, abaixo da média nacional e do nordeste, de 2,4 e 2,8, respectivamente. O 

Estado apresentava um PIB per capita de R$ 2,7 mil/hab/ano, muito abaixo da média 

brasileira de R$ 4,8 mil/hab/ano, ocupando a quarta posição no ranking dos estados da região 

nordeste (SIQUEIRA; MATTOS, 2008).  

 

Neste contexto, o tema da Reforma do Aparelho do Estado ganhou impulso, e integrou 

a pauta da plataforma política do então candidato ao Governo do Estado de Pernambuco, 

Jarbas Vasconcelos, que liderou uma coligação partidária, a “União por Pernambuco”, rumo 

às eleições de 1998. O seu programa de governo, Pernambuco Já (1998), trazia as diretrizes 

para a Reforma do Estado, com base no modelo concebido pelo Governo Federal 

consubstanciado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de novembro de 1995. 

 

As diretrizes do programa de governo do então candidato apontavam para a 

necessidade de reestruturar o aparelho estatal mudando o foco das suas ações para que se 

tornasse coordenador e regulador de políticas públicas, atuando com eficiência na definição, 

implementação, coordenação e avaliação das mesmas, e delegando as atividades de execução 

ao que foi definido como setor público não-estatal. 

 

No período de transição de governo, o candidato eleito confirmou sua intenção de 

empreender a reforma, e Pernambuco alinhou-se a agenda política nacional ao trazer para o 

cenário estadual as premissas da Reforma do Aparelho do Estado, em curso no Governo 

Federal. Foram priorizadas, pelo novo governo estadual, ações de contenção de gastos 
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públicos e de criação de uma estrutura legal e institucional adequada a um novo modelo de 

Estado (SIQUEIRA; MATTOS, 2008). 

 

O primeiro governo Jarbas Vasconcelos (1999-2002) promoveu um amplo programa 

de reforma administrativa, cujo marco inaugural foi a lei estadual nº. 11.629, de 28 de janeiro 

de 1999, que instituiu o Programa Estadual de Desestatização objetivando: 

 

promover a extinção, fusão, cisão, alienação onerosa de empresas e outros ativos sob 

o controle do Estado; de identificar os serviços públicos passíveis de delegação e de 

definir os procedimentos operacionais necessários a viabilizar a participação da 

iniciativa privada em setores atendidos por investimentos públicos. 
 

A lei autorizou o Poder Executivo a realizar mudanças institucionais em diversos 

órgãos estatais, por meio de privatização, extinção, fusão, cisão, transformação, concessão ou, 

ainda, formalização de contrato de gestão entre o Estado e setores da sociedade civil. Esta lei 

institucionalizou a etapa preliminar da Reforma do Aparelho de Estado de Pernambuco, que 

focou essencialmente na redução e no controle dos gastos públicos, etapa que o Plano Diretor 

definiria, posteriormente, como “uma fase de ajustamento imediato e de criação de condições 

legais e institucionais para a realização das mudanças na organização e funcionamento do 

aparelho do Estado e na administração de pessoas” (PERNAMBUCO, 2000). 

 

Tendo em vista a premência do controle dos gastos públicos e a busca pela eficiência 

administrativa, as mudanças iniciaram-se antes mesmo da formalização do Plano Diretor da 

Reforma. Ao longo do primeiro ano de gestão, com base nas autorizações contidas na lei 

estadual nº. 11.629/99 e nas competências atribuídas à Comissão Diretora de Reforma do 

Estado (CDRE) pelo Decreto nº. 21.287/99, o Poder Executivo deu início a uma série de 

processos relacionados à Reforma do Aparelho do Estado em Pernambuco. 

 

A CDRE foi instituída em 05 de fevereiro de 1999 para administrar o Programa 

Estadual de Desestatização. A Comissão tinha, dentre outras atribuições, a competência para 

definir e promover as ações necessárias à reforma do Estado e à modernização e controle das 

entidades estatais; identificar e definir a necessidade de contratação de consultoria externa 

para execução do programa de desestatização, coordenando, fiscalizando e controlando sua 

atuação; e decidir a modelagem indicada para cada entidade submetida ao processo de 

desestatização.  
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A  CDRE proferiu vinte e três decisões no ano de 1999 versando, a maioria, sobre 

reestruturação organizacional, com a respectiva redução de cargos comissionados e funções 

gratificadas. Contratou-se, também, consultoria especializada da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) em busca de suporte técnico para a definição do modelo institucional mais adequado 

para as organizações estatais, tendo como projeto piloto a modelagem e estabelecimento de 

alternativas de desestatização da Companhia de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco 

(CEAGEPE) e do Centro de Convenções do Estado de Pernambuco (Pernambuco, 2001) 

 

Associada a mediadas de ajuste fiscal imediato, essa fase inicial da reforma contribuiu 

para aumentar o controle sobre os gastos de pessoal e de custeio. Do ponto de vista dos 

resultados para as finanças públicas, no entanto, as medidas adotadas nessa fase da reforma se 

mostraram insuficientes para a magnitude do ajuste fiscal requerido, tanto em termos de 

gastos com pessoal como com custeio. Reconhecia-se a necessidade de avançar com as fases 

seguintes da reforma, transferindo-se parte das funções realizadas diretamente pelo Estado pra 

agências executivas e para Organizações Sociais, além da extinção e privatização de outras 

estruturas (PERNAMBUCO, 2000). 

 

O PDRAE de Pernambuco foi formalizado por meio da Resolução nº. 02/2000, de 15 

de fevereiro de 2000, início do segundo ano da gestão, e apresentou como balizas a realização 

do ajuste fiscal, a fim de alcançar o equilíbrio entre receita e despesa; a adoção de um novo 

modelo de gestão com práticas gerenciais inspiradas na administração de empresas, voltadas 

para a eficiência, a produtividade, e para o "cidadão-cliente"; e a mudança na forma de 

intervenção do Estado na economia, por meio da alteração de seu foco de atuação e da 

implantação de uma nova estrutura no Estado. 

 

Nesse documento, ou marco conceitual, foi estabelecida a nova concepção da atuação 

estatal. A ênfase ocorreu no controle imediato dos gastos públicos; nos processos de 

transferência de atividades antes executadas pelo Estado, e que a partir de então deveriam ter 

sua execução transferida ou incentivada à iniciativa privada; no controle social da atividade 

estatal; no redesenho das estruturas administrativas buscando-se a eficiência e o atendimento 

às necessidades da população, por meio da modernização administrativa e da valorização do 

servidor público. Este último foi considerado elemento essencial, em vista da necessidade de 

disseminação da cultura da gestão por resultados, um dos marcos fundamentais da reforma. 
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Os objetivos específicos constantes do PDRAE de Pernambuco foram: 

 

a) Recuperar a Governança do Estado, reconstituindo a capacidade de 

administrar a aplicação dos recursos públicos na execução dos planos de 

governo; 

b) Reconstituir a capacidade do Estado de promover o desenvolvimento 

por meio de uma nova configuração dos seus papéis e da realização de 

parcerias entre governo, sociedade e iniciativa privada; 

c) Eliminar as ações de tutela existentes em quaisquer dos níveis da 

administração pública, estimulando o cumprimento de suas 

responsabilidades especificas e o controle social sobre elas; 

d) Melhorar a qualidade e reduzir os custos dos serviços públicos, 

ampliando a acessibilidade da população aos mesmos, reduzindo a 

participação executiva direta das estruturas públicas em sua produção, e 

delegando-a a novas instituições da sociedade; 

e) Mudar o padrão da gestão pública estadual, transformando-a de uma 

administração ainda patrimonialista e burocrática para uma 

administração pública gerencial; 

f) Conscientizar os servidores públicos do seu papel de responsáveis pelos 

resultados obtidos, ajustando os efetivos de pessoal. 

 

O Plano Diretor estabeleceu a necessidade de criar um Estado forte em termos de 

definição, condução e coordenação das políticas e estratégias públicas, delegando a execução 

de serviços públicos a entidades não-estatais. Em consonância com o modelo federal, uma das 

estratégias previstas foi a descentralização das funções executivas na prestação de atividades 

públicas não-exclusivas, transferindo-as, sempre que possível, para o setor público não-estatal 

(Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público),  o chamado 

Terceiro Setor.  

 

Não se tratava de retirar do Estado as suas responsabilidades para garantir o acesso da 

população aos serviços não-exclusivos como saúde e educação, mas sim de separar a 

formulação, supervisão e acompanhamento das políticas públicas da sua execução direta, e 

que para essas atividades a forma ideal de propriedade seria a pública não-estatal 

(PERNAMBUCO, 2000). 
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Dessa feita, as diretrizes expressamente consignadas no PDRAE de Pernambuco 

previam o estimulo a criação, pela sociedade, de Organizações Sociais e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) de modo a gerar uma maior competitividade 

pelas oportunidades de prestação dos serviços não-exclusivos do Estado, visando a maior 

eficiência, controle e participação da sociedade em sua produção. Ademais previu a 

necessidade de se instituir rigoroso controle de resultados e de custos para os serviços 

transferidos e a produção sistemática de informações e comparações dos resultados 

alcançados para fins de avaliação e decisão quanto a manutenção ou modificação das 

delegações realizadas. 

 

Dentro da construção legal-institucional essencial à reforma, em janeiro de 2000 

ocorreu a edição da lei estadual nº. 11.743/2000, que sistematizou a prestação de serviços 

públicos não-exclusivos de Estado, publicizáveis, através da qualificação de OS e OSCIP, 

mediadas por contratos de gestão e termos de parceria, respectivamente. A lei foi 

regulamentada pelo Decreto n° 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, que buscou “redesenhar a 

atuação do Estado no desenvolvimento das funções sociais, com ênfase em modelos 

gerenciais flexíveis e no controle por resultados, baseado em metas e indicadores de 

desempenho” (PERNAMBUCO, 2001a). Esses diplomas normativos estabeleceram os 

critérios para ação, qualificação ou credenciamento, e instituídos os mecanismos de 

coordenação, fiscalização e controle das atividades transferidas. 

 

Até então, as relações do Estado com o Terceiro Setor eram fundadas em convênios 

caracterizados comumente pela ausência de definição clara dos produtos e serviços a serem 

oferecidos e de critérios precisos para sua avaliação. As prestações de contas resumiam-se a 

verificar a natureza das despesas realizadas e seus beneficiários (Pernambuco, 2001b). 

 

De forma complementar ao processo de transferência da execução de atividades ao 

setor privado, a lei estadual nº. 11.742/2000 criou a Agência Estadual de Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE), considerada pelos seus idealizadores como 

essencial na nova concepção de atuação estatal defendida no Plano Diretor, menos voltada 

para a execução e mais para a regulação de atividades antes a seu cargo. Essa agência deveria 

se inserir na rede de camadas múltiplas do Poder Público voltadas ao acompanhamento e 
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fiscalização das atividades do Estado, o que, no caso das Organizações Sociais não vem 

ocorrendo a contento (PERNAMBUCO, 2010). 

 

No primeiro governo Jarbas Vasconcelos (1999-2002) foram criadas duas 

Organizações Sociais, a Casa do Estudante de Pernambuco (CEP), autarquia convertida em 

1999 em associação civil de mesmo nome e posteriormente qualificada como OS, tendo por 

atribuição a promoção de hospedagem aos estudantes carentes e a execução de ações 

complementares à política de atendimento ao estudante; e o Núcleo de Gestão Porto Digital 

(NGPD) criado objetivando a implantação do programa Porto Digital, com vistas a 

desenvolver um ambiente de negócios de alta tecnologia e dar suporte a empresas de 

tecnologia da informação e comunicação. 

 

A timidez inicial do movimento reformista quanto à transferência de serviços públicos 

às Organizações Sociais, talvez, tenha explicação na grande resistência à criação do marco 

legal das Organizações Sociais no Estado de Pernambuco e pelas dúvidas do melhor caminho 

a seguir na condução das reformas apregoadas pelo Plano Diretor, conforme registrado no 

próprio Plano textualmente: 

 

não se sabe ainda ao certo, como criar as novas formas de governar e de como 

prestar os serviços públicos com mais qualidade e menores custos, mas elas 

precisam ser inventadas. Este Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco é 

um passo nessa caminhada. Uma proposta para ser desenvolvida e transformada, à 

medida que se aprenda com a prática do fazer, avaliar e refazer a ação 

pública...(PERNAMBUCO, 2000). 
 

O processo de reforma do aparelho do Estado foi continuado no segundo governo 

Jarbas Vasconcelos (2003-2006) com a elaboração de um projeto de reforma para o período 

2003-2006, consubstanciado no documento “Reestruturação e Modernização do Aparelho do 

Estado de Pernambuco”, e institucionalizado por meio da Lei Complementar nº 49, de 31 de 

janeiro de 2003.  

 

As diretrizes focavam na reorganização da estrutura do governo, com vistas a tornar a 

gestão pública ágil, eficiente e eficaz, retirando-a, ou minimizando sua atuação, na execução 

de atividades que possam ser realizadas por meio de delegações a entes públicos e privados, e 

fortalecendo o papel na formulação de políticas públicas e na coordenação de sua execução, 
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bem como na regulação dos serviços públicos. Enfatizou o papel do Terceiro Setor como 

parceiro do governo na gestão e prestação de serviços públicos (PERNAMBUCO, 2003). 

 

No que concerne aos serviços públicos não-exclusivos do Estado, este segundo 

momento no processo de reforma partiu da premissa de que não havia recursos públicos 

suficientes para atender à expansão desses serviços públicos dentro dos padrões de gestão e 

produção então prevalecentes, que precisavam ser modificados. Ressaltou a necessidade de 

assegurar, no período administrativo 2003/2006, avanços no modelo de gestão dos serviços 

públicos não-exclusivos, segundo diretrizes e linhas gerais que enfatizem a transferência da 

prestação direta dos serviços para organizações públicas não-estatais. 

 

No ano de 2003 duas entidades foram instituídas e qualificadas como Organização 

Social: a Associação Movimagem Pernambuco, que tinha como objetivo, segundo o decreto 

que a instituiu, a geração e a produção de programas televisivos, bem como de ações culturais 

e educacionais, para atender às necessidades de desenvolvimento social, cultural e 

educacional para as camadas mais carentes da população de Pernambuco; e a Associação 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP, com a finalidade de geração e difusão de 

tecnologias, realização de pesquisa aplicada, prestação de serviços tecnológicos, apoio ao 

empreendedorismo e capacitação de recursos humanos em tecnologia.  

 

Uma outra Organização Social viria a ser criada no ano de 2004, o Centro de 

Abastecimento Alimentar de Pernambuco – CEASA/PE. Esta foi a última OS instituída na 

segunda gestão do governo Jarbas Vasconcelos, que tentou prosseguir com a publicização dos 

serviços não-exclusivos, particularmente na área de saúde, mas enfrentou uma forte 

resistência de movimentos sociais e da oposição na ALEPE. 

 

A proposta de reforma reconheceu, quanto aos serviços de saúde, a inexistência de 

redes filantrópicas em Pernambuco, o que praticamente impunha à administração pública a 

responsabilidade pela operação direta dos equipamentos de saúde, sem alternativas imediatas 

para sua delegação a terceiros. Enfatizou a necessidade de atuação no sentido de fomentar e 

estimular o desenvolvimento de redes hospitalares filantrópicas e públicas não-estatais, 

objetivando criar entidades com capacidades de gestão e execução, que possam vir a assumir, 

mediante adequada contratualização, responsabilidades na prestação direta dos serviços. 
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No ano de 2004, o governo do Estado de Pernambuco enfrentou uma grave crise na 

saúde pública caracterizada pela superlotação dos serviços públicos de urgência e emergência, 

ausência de vagas em Unidade de Terapia Intensiva, demissão em massa e greve de 

profissionais de saúde. Esse quadro desgastou o governo, e tornou insustentável a 

permanência do Secretário de Saúde no cargo. Pressionado, o governador comparou o quadro 

da saúde em Pernambuco como o de todos os Estados da Federação, que enfrentavam os 

mesmos problemas, pois a crise na saúde pública era nacional. 

 

Foi nesse contexto de crise, partindo para os últimos dois anos de um segundo 

mandato, que o governo do Estado de Pernambuco movimentou-se no sentido de aprofundar a 

Reforma do Aparelho do Estado ao pretender estender o modelo de gestão de serviços 

públicos por meio de Organizações Sociais aos serviços de saúde.  

 

Em 02 de dezembro de 2004, o secretário de saúde anunciou a proposta do governo de 

criação de um novo modelo de gestão para a área da saúde, prevendo o gerenciamento dos 

hospitais públicos por meio de Organizações Sociais de Saúde. A proposta estava formulada 

no Projeto de Lei nº 810/2004, que foi encaminhado à ALEPE em 18 de novembro de 2004, 

em regime de urgência. 

 

Na ocasião, declarou-se que já havia um projeto piloto a ser implantado tão logo o 

projeto de lei fosse aprovado, nas palavras da superintendente de gestão de pessoas da 

secretaria estadual de saúde: “inicialmente faremos uma experiência com o Hospital Regional 

Dom Moura, de Garanhuns. Já estamos em negociação com o IMIP, que pode ser a 

Organização Social credenciada para geri-lo” (Diário de Pernambuco, 03 de dez. 2004). 

 

No entanto, o Projeto de Lei nº. 810/2004 foi objeto de muita resistência por parte de 

sindicatos, movimentos sociais, conselhos de saúde, e da oposição ao Governo do Estado, que 

apesar de minoritária, contando na ocasião com apenas 17 parlamentares contra 32 da base do 

governo, opôs-se com veemência ao projeto, convocando, inclusive, audiência pública 

realizada em 04 de abril de 2005 na ALEPE (Anais da ALEPE).  

 

Em 03 de maio de 2005, o governador Jarbas Vasconcelos, por meio da Mensagem nº. 

52/2005 solicitar a retirada do Projeto de Lei Ordinária nº. 810/2004, referente à qualificação 

de entidades como Organizações Sociais de Saúde, tendo em vista a ausência de interesse na 
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sua tramitação. Não havia mais condições políticas para o desejado aprofundamento da 

Reforma do Aparelho do Estado de Pernambuco, que seria retomado no primeiro governo 

Eduardo Campos (2007-2010). 

 

O então candidato Eduardo Campos, em seu Programa de Governo “Um novo 

Pernambuco”, para o período 2007-2010, apontou que um novo modelo de gestão das 

estruturas públicas do governo estadual precisava ser construído, orientado por Três eixos: o 

da organização gerencial, o da democratização da relação com servidores públicos, e o do 

sistema de controle das funções estatais. No entanto, o documento afirmava que o modelo 

liberal de gestão do Estado, o qual preconizou um enxugamento das instituições estatais com 

o objetivo de reduzir a sua importância estratégica no atendimento às demandas sociais, será 

abolido.  

 

Propôs a extinção da Secretaria de Administração e Reforma do Estado, considerada 

um instrumento da minimização da esfera pública estatal, e transferidas suas atividades para a 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, à semelhança do que existe no 

Governo Federal.  

 

A proposta mostrou-se contraditória com o aprofundamento da Reforma do Aparelho 

de Estado que seria conduzido por meio de parcerias com o Terceiro Setor, principalmente na 

área de saúde com Organizações Sociais, através de Contratos de Gestão. 

 

No que se referia à saúde pública, Programa de Governo “Um Novo Pernambuco” 

propôs ações que iriam, conforme apregoou, ao encontro das deficiências e inadequações 

mais graves no sistema de atendimento à saúde, dentre as quais, três estavam intimamente 

relacionadas ao quadro crônico de crise permanente e estrutural do atendimento hospitalar no 

Estado: 

 

1. Infraestrutura precária e deficiente, com relação a pessoal qualificado e a 

equipamentos, de grande parte dos hospitais; 

2. Atendimento hospitalar de emergência e de alta complexidade saturados; 

3. Insuficiência de medicamentos, equipamentos e de instrumental nas unidades 

de saúde em relação à demanda; 
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Para o enfrentamento da crise propôs a criação de três novos hospitais de médio porte 

para o atendimento de urgência e emergência, criar e reforçar pólos de alta complexidade nas 

regionais de saúde (Petrolina, Arcoverde e Caruaru) e implantar a Assistência Domiciliar aos 

doentes de patologias crônicas objetivando dar maior rotatividade aos leitos hospitalares. 

 

A conjuntura encontrada pelo governo eleito para o período 2007-2010 na área da 

saúde caracterizava-se pela incapacidade dos serviços públicos de saúde atenderem às 

demandas da sociedade com qualidade e eficiência, e a necessidade de encontrar alternativas 

de gestão talvez explique a contradição apontada entre o proposto no Programa de Governo e 

a alternativa de parcerias com o Terceiro Setor para viabilizar um novo modelo de gestão para 

a saúde pública do Estado.  

 

O novo governo que se iniciava encontrou, na saúde pública, um quadro em que a rede 

hospitalar não crescia na mesma proporção da população do Estado.  A crise na saúde pública 

no Estado de Pernambuco, de caráter estrutural, agravou-se no primeiro ano de gestão com 

um movimento de demissão dos médicos que trabalham nos hospitais públicos pressionando 

por melhores salários e condições de trabalho. O governador do Estado decretou, em julho de 

2007, situação de emergência no setor. 

 

A superlotação de urgências e emergências nos hospitais públicos era resultado de um 

quadro complexo caracterizado pela falta de acesso da população à atenção primária, que 

deveria ser a porta de acesso ao Sistema único de Saúde (SUS), transferindo-a para os 

serviços de urgência e emergência dos grandes hospitais públicos; déficit na oferta de leitos; 

baixo desempenho das unidades hospitalares, que apresentavam baixa taxa de rotatividade de 

leitos (PERNAMBUCO, 2009). 

 

Os dados apresentados por uma avaliação da Política Estadual de Urgência e 

Emergência conduzida pelo TCE-PE apontavam um baixo desempenho das unidades 

hospitalares, alertando não ser suficiente investir em infraestrutura, construindo novos 

hospitais e equipando os já existentes, seria necessário criar alternativa ao modelo de gestão 

buscando melhor desempenho e eficiência, qualificando o gasto público a ser realizado na 

melhoria da infraestrutura (PERNAMBUCO, 2009) 
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Os serviços hospitalares são tidos como um dos grandes desafios do sistema público 

de saúde no que se refere principalmente à sua gestão. O Governo de Pernambuco, como 

alternativa de criação de um novo modelo de gestão para os serviços de saúde, por meio da 

Lei Complementar nº 126, de 29 de agosto de 2008, estabeleceu critérios para a criação e 

estruturação de Fundações Estatais de Direito Privado e definiu a área de sua atuação, na 

forma do artigo 37, XIX, da Constituição Federal, autorizando a atuação nas áreas de saúde e 

de educação profissional e tecnológica. 

 

Estas fundações estatais teriam autonomia gerencial, orçamentária e financeira, com 

patrimônio e receitas próprias, e integrariam a administração pública indireta, vinculando-se 

ao órgão da administração direta competente para gerir a política pública da respectiva área de 

atuação. Elas poderiam celebrar contrato de gestão com o Poder Público, na forma prevista no 

artigo 37, § 8º, da Constituição da República, tendo por objeto a contratação de serviços e/ou 

fixação de metas de desempenho para a entidade. 

 

Duas semanas depois, por meio da Lei Ordinária nº 13.537/ 2008, o Poder Executivo 

autorizou a instituição da primeira fundação pública, com personalidade jurídica de direito 

privado, Fundação Estadual de Assistência Hospitalar Josué de Castro, que tinha por 

finalidade: supervisionar, executar e prestar serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência hospitalar e ambulatorial, ao Poder Público, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

do Estado de Pernambuco, podendo desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e 

tecnológica na área de saúde. A definição das unidades hospitalares e dos serviços médicos 

vinculados à Secretaria Estadual de Saúde que seriam transferidos à Fundação far-se-ia de 

modo gradativo, mediante decreto do Governador. 

 

O Governo do Estado, no entanto, não levou adiante o modelo de gestão de Fundação 

Pública, e optou por implantar modelo de gestão de serviços públicos de saúde por meio de 

Organizações Sociais, que começou a ser implementado no final do ano de 2009 com a 

entrada em funcionamento do Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes e das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) de Olinda, Paulista e Igarassu, todos geridos pela Organização 

Social Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar. Ao final do 1º semestre 

de 2010, o Governo já havia firmado 13 contratos de gestão (para o gerenciamento de 2 

hospitais metropolitanos e 11 UPA).  
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4.2 Características das Parcerias entre o Governo do Estado de Pernambuco e as 

Organizações Sociais 

 

Em dezembro de 2011, havia dez entidades qualificadas como Organização Social 

pelo Governo do Estado de Pernambuco, conforme o quadro abaixo: 

  

Quadro 1 - Organizações Sociais qualificadas em Pernambuco 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS DECRETO DATA 

  A. Qualificadas no Exercício de 2011 

     Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP 37.204 07.07.2011 

 B. Titulação Renovada em 2011 

     Associação Núcleo de Gestão do Porto Digital 36.744 07.07.2011 

     Centro de Abastecimento Alimentar de PE – CEASA  33.561 17.08.2011 

 C. Qualificadas em Exercícios Anteriores 

     Fundação Manoel da Silva Almeida 34.661 10.03.2010 

     Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife 34.662 10.03.2010 

     Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde - IPAS 34.663 10.03.2010 

     Hospital do Tricentenário  35.130 10.06.2010 

     Casa do Estudante de Pernambuco - CEP 33.560 11.06.2009 

     Fundação Prof. Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar 34.041 20.10.2009 

     Associação Instituto de Tecnologia de PE - ITEP 34.917 29.04.2010 

Fonte: Relatório de Contas de Governo – exercício 2011. 

 

Das dez Organizações Sociais qualificadas, nove mantinham 28 contratos de gestão 

vigentes, firmados com diversos órgãos do Poder Executivo Estadual. Desse total, 21 

contratos tinham por objeto a execução de ações e serviços de saúde. 

 

A maior parte destes contratos de gestão na área de saúde foi firmada para a expansão 

da rede hospitalar e a criação das UPA. Quanto à expansão da rede hospitalar, os contratos de 

gestão mais relevantes do ponto de vista de repasse de recursos tiveram por objeto firmar 

parceria com a Organização Social Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP 

Hospitalar para gestão de três novos hospitais na Região Metropolitana: o Hospital 

Metropolitano Norte - Miguel Arraes, inaugurado em dezembro de 2009, e o pioneiro no 

modelo de administração por Organização Social; o Hospital Metropolitano Sul – Dom 

Helder Câmara, inaugurado em julho de 2010; e o Hospital Pelópidas Silveira, inaugurado em 

dezembro de 2011. 

 

O quadro a seguir apresenta a relação dos contratos de gestão vigentes no ano de 2011, 

com os respectivos objetos de pactuação. 
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Quadro 2 - Relação dos Contratos de Gestão vigentes em 2011 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL 

CONTRATO DE 

GESTÃO 
OBJETO 

 

Fundação Professor 

Martiniano Fernandes – 

IMIP HOSPITALAR 

 

CG 01/2009 Operacionalização da gestão Hospital Metropolitano Norte 

Miguel Arraes. 

CG 02, 03, 04/2009 Operacionalização da gestão das Unidades de Pronto 

Atendimento: Paulista, Olinda e Igarassu 

CG 01, 08, 09, 

10,11/2010 

Operacionalização da gestão das Unidades de Pronto 

Atendimento: São Lourenço da Mata, Jaboatão dos 

Guararapes – Engenho Velho, Jaboatão dos Guararapes - 

Barra de Jangada, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho. 

CG 06, 07/2010 e 

04/2011 

Operacionalização da gestão do Hospital Metropolitano Sul 

Dom Helder Câmara, Hospital Dom Malan – Petrolina e 

Hospital Metropolitano Oeste- Pelópidas Silveira. 

Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia 

 

GC 02/2010 Operacionalização da gestão da Unidade de Pronto 

Atendimento: Torrões 

GC 01/2010 Operacionalização da gestão do Hospital Regional 

Fernando Bezerra, no município de Ouricuri, 

Hospital do Tricentenário 

 

CG 05/2010 Operacionalização da gestão da Unidade de Pronto 

Atendimento: Curado. 
CG 01/2011 Operacionalização da gestão da Unidade de Pronto 

Atendimento: Ibura. 

Fundação Manoel da 

Silva Almeida 

 

CG 02, 03/2010 Operacionalização da gestão das Unidades de Pronto 

Atendimento: Caxangá  e Nova Descoberta. 
CG 003/2011 Operacionalização da gestão do Hospital Regional de 

Palmares Silvio Magalhaes, no município de Palmares. 
GC 005/2011 Operacionalização da gestão do Hospital Ermírio Coutinho 

no município de Nazaré da Mata. 
Instituto Pernambucano 

de Assistência e Saúde – 

IPAS 

CG 004/2011 Operacionalização da gestão da Unidade de Pronto 

Atendimento: Imbiribeira, 

Associação Instituto 

Tecnologia de 

Pernambuco – ITEP 

 

1º Termo Aditivo  

(CG 2010 -2014) 

Prestar serviços tecnológicos, elaborar e realizar pesquisa e 

executar projetos alinhados ás políticas públicas do 

governo do Estado de Pernambuco, nas áreas de atuação 

estatutária do ITEP. 

CG sem número Realizar estudos e pesquisas para implantação da nova 

política de gestão dos recursos hídricos do Estado de 

Pernambuco. 

Centro de Abastecimento 

Alimentar de Pernambuco 

– CEASA 

 

CG 001/2008 Fomento, administração e a execução de atividades na área 

de abastecimento alimentar. 

4º Termo Aditivo 

(CG 001/2008) 

Atividades a serem desenvolvidas pela CEASA - PE / OS, 

oriundas da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco. 

Núcleo de Gestão Porto 

Digital – NGPD 

 

16ºTermo Aditivo  

 

Fomento e consolidação da Política Pública do Porto 

Digital. 

CG sem número Desenvolvimento científico e tecnológico de atividades 

necessárias a criação de projetos educacionais. 

Casa do Estudante de 

Pernambuco – CEP 

 

CG sem número Congregar e estabelecer política básica de assistência a 

estudantes carentes. 

Fonte: Relatório de Contas de Governo – exercício 2011. 
 

A pesquisa evidenciou que os recursos repassados pelo Governo do Estado de 

Pernambuco para as Organizações Sociais, por meio de contratos de gestão, totalizaram R$ 

379,25 milhões no exercício financeiro de 2011. 
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Desse total, R$ 299,92 milhões foram repassados às Organizações Sociais da área de 

saúde, representando 79,08 % do total de recursos (Figura 3).  

 

 

A Organização Social que recebeu a maior parcela de recursos foi Fundação Professor 

Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, com o valor de R$ 233,28 milhões (Figura 4). 
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Dos R$ 299,92 milhões repassados para Organizações Sociais de Saúde, R$ 149,73 

milhões foi destinado a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde 

em 5 hospitais públicos, a saber: Metropolitano Norte – Miguel Arraes de Alencar (R$ 58,72 

milhões), Metropolitano Sul – Dom Helder Câmara (R$ 53,25 milhões), Hospital Dom Malan 

(33,38 milhões), Silvio Magalhães (R$ 3,10 milhões) e Ermírio Coutinho (R$ 1,28 milhão). O 

restante dos recursos, R$ 150,19 milhões foi destinado à operacionalização da gestão e 

execução de ações e serviços de saúde em 14 UPA (quadro 3).  

 

Quadro 3 – Repasses para  as OS de  saúde, indicando valor   

repassado por UPA/Hospital em 2011 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL/UPA 
REPASSES  

(Despesa Liquidada)                                          

Fundação Prof. Martiniano 

Fernandes – IMIP 

HOSPITALAR 

Hospital Metropolitano Norte – 

Miguel Arraes de Alencar 
58.716.567,03 

Hospital Metropolitano Sul –  

Dom Helder Câmara 
53.248.920,03 

Hospital Dom Malan   33.382.260,09 

UPA Caruaru 12.747.362,30 

UPA Olinda 11.951.237,44 

UPA Igarassu 11.589.588,18 

UPA Jaboatão dos Guararapes – Barra de Jangada 11.176.289,28 

UPA Jaboatão dos Guararapes – Engenho Velho 10.917.990,70 

UPA São Lourenço da Mata 10.453.016,49 

UPA Paulista 10.056.951,26 

UPA Cabo 9.040.912,02 

Sub-total (I): 233.281.094,82 

 

Fundação Manoel  

da  Silva Almeida 

 

UPA Caxangá    10.399.174,65  

UPA Casa Amarela           9.286.180,65 

Hospital Sílvio Magalhães      3.108.045,23  

Hospital Ermírio Coutinho – Lote II 1.275.000,00 

Sub-total (II):     24.068.400,53 

Hospital do 

Tricentenário/OS 

UPA Curado 11.637.171,28 

UPA Ibura 9.022.181,70 

Sub-total (III): 20.659.352,98 

Instituto Pernambucano de 

Assistência e Saúde – 

IPAS 

UPA Imbiribeira  11.416.181,76 

Sub-total (IV): 11.416.181,76 

Santa Casa de Misericórdia UPA Torrões 10.498.510,73 

Sub-total (V): 10.498.510,73 

TOTAL DOS REPASSES (I+II+III+IV+V):       299.923.540,82 

      Fonte: Relatório de Contas de Governo – exercício 2011 

 

Os dados levantados acerca do processo de implantação do modelo de gestão de 

serviços públicos por meio de Organizações Sociais no Estado de Pernambuco mostram que 

este processo ganhou um forte impulso nos anos de 2009 e 2010, quando o Governo do 
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Estado implantou o modelo na área de saúde com a entrada em funcionamento do Hospital 

Metropolitano Norte Miguel Arraes e das Unidades de Pronto Atendimento de Olinda, 

Paulista e Igarassu, todos geridos pela Organização Social Fundação Professor Martiniano 

Fernandes – IMIP Hospitalar.  

 

Esse movimento é refletido na série histórica de repasses de recursos públicos às OS, 

por meio dos contratos de gestão, no período compreendido entre 2003 a 2011. Os repasses 

começam a aumentar a partir do ano de 2008, com o valor de R$ 19,02 milhões, alcançando 

R$ 29,34 milhões em 2009, R$ 219,96 milhões em 2010 e R$ 379,25 milhões em 2011, 

conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

 

É possível, na série histórica apresentada acima, perceber três movimentos.  

 

Um primeiro movimento de crescimento, constante e modesto, dos recursos públicos 

repassados, partindo-se de R$ 2,22 milhões no ano de 2003 e alcançando-se R$ 7,14 milhões 

em 2006. Esse movimento corresponde ao 2ª  governo Jarbas Vasconcelos, que iniciou-se em 

2003 com dois contratos de gestão firmados com duas Organizações Sociais qualificadas, 
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ainda no 1º governo, chegando-se ao final de 2006 apresentando parcerias formalizadas com 

cinco OS (três das quais qualificadas na 2ª gestão). 

 

Esse primeiro movimento correspondeu às fases iniciais da implantação da gestão de 

serviços públicos não-exclusivos por meio de Organizações Sociais, correspondendo ao que 

havia sido previsto no Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco ao reconhecer  

que não se sabia ao certo como criar novas formas de prestar serviços públicos com mais 

qualidade e menos custos, e que a proposta formulada no Plano Diretor deveria ser 

desenvolvida e transformada com o aprendizado prático, 

 

O segundo movimento na série histórica dos repasses de recursos públicos às 

Organizações Sociais é identificado no ano de 2007 em que os repasses caíram sensivelmente, 

alcançando o valor de R$ 1,43 milhão. Esse movimento correspondeu ao 1º ano de gestão do 

governo Eduardo Campos e pode refletir a ideologia constante no programa de governo “Um 

Novo Pernambuco”, que identificava no modelo vigente um modelo liberal de gestão do 

Estado, que preconizava um enxugamento das instituições estatais com fins de reduzir sua 

importância estratégica no atendimento das demandas sociais. 

 

O terceiro movimento percebido corresponde a um importante crescimento no volume 

dos repasses, podendo ser identificadas duas fases. Uma fase correspondendo ao período de 

2008 a 2009 em que o volume de recursos repassados alcança R$ 29, 34 milhões ao final de 

2009, e outra fase correspondendo a um crescimento exponencial destes repasses, que 

alcançam R$ 219,96 milhões em 2010, atingindo R$ 379,25 milhões em 2011.  

 

O ano de 2009 marca o inicio da gestão de serviços de saúde por meio de 

Organizações Sociais, quando o Hospital Metropolitano Norte entrou em funcionamento no 

mês de dezembro. A partir de então, os recursos públicos repassados às Organizações Sociais 

apresentam o forte crescimento conforme evidenciado, refletindo o aumento no universo de 

entidades qualificadas como OS, e consequentemente, no número de parcerias firmadas com 

essas organizações para gestão, principalmente, de serviços públicos de saúde. Ao final de 

2011, havia 10 entidades qualificadas como OS, com 28 contratos de gestão firmados com a 

Administração Pública estadual. 
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Os dados levantados acerca das parcerias entre o Estado de Pernambuco e as 

Organizações Sociais demonstram um crescimento acelerado desta forma de gestão, em que o 

Estado vem delegando a prestação de serviços públicos, principalmente na área de saúde, para 

estas entidades do terceiro Setor objetivando melhorar a qualidade e a eficiência na prestação 

destes serviços.  

 

No entanto, ao delegar o serviço público às entidades do Terceiro Setor, o Poder 

Público repassa recursos e exige da OS o cumprimento de metas na prestação destes serviços. 

Mas, por não conhecer o esforço realizado pela OS na consecução da metas acordadas, o 

contrato pode se deslocar para uma situação de equilíbrio imperfeito com favorecimento do 

delegatário. 

 

Para fazer frente a essas características dos contratos de gestão, torna-se fundamental a 

instituição de mecanismos de controle que forcem o delegatário a revelar informações 

permitindo ajustes gradativos nos contratos com vistas ao seu equilíbrio. Um destes 

mecanismos de controle é a atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização e 

acompanhamento da execução dos contratos de gestão. A atuação desse órgão de controle 

constitui-se em um dos mecanismos de accoutability horizontal fundamental na transparência 

e publicidade da administração pública, pois sua adequada atuação faz com que os mesmos 

atuem, de forma eficiente, como mecanismos de revelação de informações. 

 

Conforme a teoria do desenho institucional, o desenho destes órgãos, e mais 

especificamente o desenho institucional dos mecanismos de controle sobre os contratos de 

gestão condiciona o comportamento dos atores envolvidos e pode ter implicações sobre a 

implementação desta política pública de gestão.  

 

Os dados levantados demonstram uma grande mudança no quadro da atuação das 

Organizações Sociais na gestão de serviços públicos no Estado de Pernambuco. Estas 

instituições cresceram em número, e, principalmente, recebem atualmente um considerável 

volume de recursos públicos. Constata-se, portanto, uma importante mudança de contexto, 

que constitui uma variável contingencial relevante a impactar no atual desenho institucional 

de controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE. 
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4.3 O desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão no âmbito 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

4.3.1 Características do desenho institucional  

 

Conforme visto no referencial teórico, o desenho institucional pode ser compreendido 

como o conjunto de regras pré-estabelecidas para o funcionamento de determinada instituição, 

e esse desenho, influindo na atitude dos atores, deve determinar padrões estáveis de 

comportamento com vistas à observância das regras e à eficácia da instituição, 

 

O desenho institucional de controle dos contratos de gestão entre a Administração 

Pública e as Organizações Sociais por parte dos Tribunais de Contas, tendo em vista a 

autonomia destes órgãos em estabelecer os seus mecanismos de controle, pode resultar em 

modelos distintos de controle. No entanto, essa plasticidade do desenho institucional deve ter 

como limites a preservação de sua capacidade de revelar informações, gerando transparência e 

responsabilização. 

 

Com vistas a reduzir a assimetria de informação que existe entre as partes signatárias 

dos contratos de gestão, e funcionar como mecanismo de revelação de informação, o desenho 

institucional a ser estabelecido deve ter uma especial atenção ao conteúdo exigido nas 

prestações de contas destes contratos.  

 

O desenho institucional do controle sobre os contratos de gestão no âmbito do  TCE-

PE está estabelecido em  duas normas: a Lei Orgânica e a resolução nº. 20/2005. A Lei 

Orgânica faz referência às Organizações Sociais em apenas um dispositivo, estabelecendo que 

os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal, responsáveis por 

contratos de gestão com as Organizações Sociais, encaminharão ao Tribunal de Contas, em 

até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício financeiro, as prestações de 

contas pertinentes aos recursos destinados à referida organização.  
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Por sua vez, a resolução nº. 20/2005 regulamentou as prestações de contas nos 

seguintes termos: 

 

RESOLUÇÃO  nº. 20/2005 

 

EMENTA: Dispõe sobre os institutos da Organização Social – OS e da Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, regulamenta a prestação de contas 

dessas entidades ao Poder Público e dá outras providências. 

........................................................................................................................................ 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO AO 

PODER PÚBLICO 

 

Art. 1º A Organização Social – OS e a Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, ao celebrarem contratos de gestão ou termos de parceria, 

respectivamente, com a administração pública ficarão sujeitos a apresentar, 

anualmente, prestação de contas ao órgão descentralizador. 

 

1º A OS deve apresentar ao órgão ou entidade supervisora da área de atuação 

correspondente à atividade fomentada, signatária do contrato de gestão, prestação de 

contas ao final de cada exercício financeiro, que será constituída de relatório 

pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico 

das metas propostas com os resultados alcançados. 
........................................................................................................................................ 

Art. 2º Aprovada a prestação de contas do contrato de gestão ou do termo de 

parceria, a autoridade administrativa responsável pela transferência de recursos 

públicos fará constar declaração expressa de que os recursos transferidos 

tiveram boa e regular aplicação. 

........................................................................................................................................ 

Art. 3º As contas relativas aos contratos de gestão ou termos de parceria 

celebrados com o Estado ou Município serão julgadas no bojo da prestação de 

contas do órgão ou entidade supervisora da OS ou do órgão parceiro da OSCIP 

encaminhada ao TCE-PE em até noventa dias após o encerramento de cada exercício 

financeiro, consoante art. 34 da Lei Orgânica do TCE-PE, ressalvado o disposto no 

artigo 2º, §2º desta Resolução. 

§ 1º As peças mencionadas no § 1º do art. 1º desta Resolução, comporão, 

obrigatoriamente, o processo de prestação de contas anual do órgão ou 

entidade supervisora, juntamente com o parecer do dirigente máximo do órgão 

ou entidade supervisora do contrato de gestão sobre os resultados da 

apreciação e supervisão que lhe competem, a ser encaminhado ao TCE-PE em até 

noventa dias após o encerramento de cada exercício financeiro, consoante art. 34 da 

Lei Orgânica do TCE-PE, sendo julgadas, como prestação de contas congênere ao 

convênio, no bojo do exame da prestação de contas do órgão descentralizador dos 

recursos (grifamos). 
 

 

A partir da regras e procedimentos estabelecidos nas referidas normas, pode-se definir 

o desenho institucional do controle externo dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE, 

identificando-se os seguintes elementos (Quadro 4 ): 
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Quadro 4 – Elementos do desenho institucional do controle dos contratos de 

gestão no âmbito do TCE-PE 

ELEMENTOS 

PROCESSO/FISCALIZAÇÃO EX POST  Não há processo específico. As contas são 

julgadas no processo de prestação de contas 

do órgão público que é parte do contrato de 

gestão. 

PERIODICIDADE  Anual, em noventa dias após o término do 

exercício financeiro. 

 

 

CONTEÚDO  Relatório de execução do contrato de 

gestão, contendo comparativo das metas 

propostas com os resultados alcançados; 

 Parecer do dirigente máximo do órgão ou 

entidade supervisora do contrato de gestão 

sobre os resultados. 

FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE  Excepcionalmente, diante de indícios de 

grave irregularidade. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

Os elementos acima identificados definem o desenho institucional no âmbito do TCE-

PE, que apresenta as seguintes características:  

 

1) a prestação de contas dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público 

com as Organizações Sociais far-se-á quando da prestação de contas do órgão 

público parceiro da OS, signatário do contrato de gestão anualmente no prazo 

de até 90 dias após o término do exercício financeiro. Não há um processo 

específico para a prestação de contas dos contratos de gestão; 

2) Quanto ao conteúdo, os órgãos públicos parceiros devem apresentar, a título 

de prestação de contas dos contratos de gestão por eles firmados, o relatório, 

apresentado pela OS, pertinente à execução do contrato de gestão, contendo 

comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, e 

um parecer do dirigente máximo do órgão ou entidade supervisora do contrato 

de gestão sobre os resultados alcançados; 

3) As fiscalizações só seriam realizadas excepcionalmente, diante de indícios de 

grave irregularidade. 

 

Conforme a teoria do desenho institucional, o processo de formatação deste desenho é 

resultante de ações intencionais e de contingências. As ações intencionais, o planejamento, de 
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um desenho institucional, normalmente, são o primeiro passo nesta formatação, vindo os 

elementos contigenciais, ao surgirem no processo de implementação, a contribuírem em uma 

posterior reformulação, levando a um novo desenho. 

 

Os procedimentos de controle dos contratos de gestão estabelecidos na esfera do TCE-

PE são resultantes, ainda, das ações intencionais e planejadas que visaram à sua formatação 

nos moldes identificados. Essas ações foram estabelecidas em um contexto em que o modelo 

de gestão de serviços públicos por meio de Organizações Sociais no Estado de Pernambuco 

era bastante incipiente e pouco expressivo, no que diz respeito às transferências de recursos 

públicos, o que pode explicar a pouca relevância que a definição dos conteúdos a serem 

apresentados, a título de informações relevantes para o controle, mereceu dos formuladores do 

desenho. No entanto, o contexto mudou, contingências surgiram, o que deverá resultar em 

alteração do desenho institucional identificado. 

 

Conforme já afirmado, existem muitas possibilidades de desenho destes mecanismos 

de controle. Na discussão teórica acerca da institucionalização do controle externo sobre os 

contratos de gestão, foram feitas algumas considerações acerca deste processo no âmbito do 

TCU e do TCE-SP, que tiveram seus desenhos institucionais de controle selecionados para 

análise, tendo em vista que o modelo de gestão de serviços públicos por meio de OS foi 

pioneiramente adotado pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal. 

 

Dessa forma, os desenhos institucionais de controle do TCE-SP e do TCU são, 

possivelmente, resultados das ações intencionais e das contingências ocorridas ao longo de 

um processo de curso mais extenso do que o vivenciado pelo TCE-PE, o que pressupõe um 

modelo mais amadurecido. No âmbito do TCE-PE, o processo de formatação encontra-se, 

ainda, fixado no que fora planejado inicialmente, não tendo sido informado pelas 

contingências verificadas nos últimos anos no Estado de Pernambuco e que são objeto de 

consideração da presente pesquisa. 

 

É possível identificar importantes diferenças na sistemática de prestação de contas dos 

contratos de gestão existente entre o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e os dois 

paradigmas escolhidos para fins de comparação – o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e o Tribunal de Contas da União.  
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No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os contratos de gestão cujo 

valor ultrapasse os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) são submetidos a julgamento por 

meio de processo especifico em que são analisados aspectos formais do ajuste e a observância 

das normas legais. Julgado regular o contrato de gestão, o órgão contratante, até 90 dias do 

encerramento do exercício financeiro, envia ao Tribunal de Contas a prestação de contas dos 

contratos de gestão, para fins de fiscalização e acompanhamento, na qual são analisadas as 

receitas, despesas, gestão patrimonial, o cumprimento das metas, a eficiência e a qualidade 

dos serviços prestados.  

 

O julgamento dar-se em separado das contas do órgão público parceiro da OS e são 

submetidas à apreciação não apenas o cumprimento de metas. Esse modelo permite uma 

maior visibilidade dos recursos públicos repassados, maior transparência em relação às 

despesas realizadas com tais recursos, além da verificação do desempenho e do cumprimento 

de metas por parte da OS. 

 

Por sua vez, no âmbito do Tribunal de Contas da União, as OS devem apresentar 

relatórios de gestão com conteúdos bastante amplos e customizados, além de outros 

documentos necessários à compor o processo de prestação de contas, que serão formalizados 

a depender de decisão prévia do TCU, que define anualmente quais as suas unidades 

jurisdicionadas que terão contas julgadas, levando em consideração os riscos de ocorrências 

de desvios na gestão das mesmas. Quando as contas de determinado exercício não forem 

relacionadas pelo TCU para fins de julgamento, bastará à Organização Social apresentar o 

relatório de gestão conforme definido pelo TCU, que padroniza o conteúdo a ser apresentado.  

 

Para fins de comparação dos desenhos institucionais de controle dos contratos de 

gestão, resumimos no quadro abaixo as principais características dos desenhos do TCE-PE, 

TCU e TCE-SP. 
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Quadro 5 – Características do desenho institucional do controle dos contratos  

de gestão no âmbito do TCE-PE 

 

CARACTERISTÍCAS DESENHO INSTITUCIONAL 

 TCEPE TCU TCESP 

PROCESSO/FISCALIZAÇÃO 

EX POST 

 Não há processo 

específico. As contas 

são julgadas no processo 

de prestação de contas 

do órgão público que é 

parte do contrato de 

gestão. 

 Julgamento em 

processo específico 

 Julgamento em 

processo específico 

PERIODICIDADE  Anual, em noventa 

dias após o término do 

exercício financeiro. 

 A depender de 

decisão do TCU 

levando em 

consideração os riscos 

de desvios 

 Quando da 

formalização do 

contrato de gestão e 

anualmente as 

prestações de contas 

CONTEÚDO  Relatório de execução 

do contrato de gestão, 

contendo comparativo 

das metas propostas 

com os resultados 

alcançados; 

 Parecer do dirigente 

máximo do órgão ou 

entidade supervisora do 

contrato de gestão sobre 

os resultados. 

 Rol de documentos 

conforme Parte C do 

Anexo II da DN nº 

119/2012 ** 

 Rol de documentos 

conforme o art. 38 da 

resolução 01/2008 do 

TCESP * 

FISCALIZAÇÃO IN LOCO  Excepcionalmente, 

diante de indícios de 

grave irregularidade. 

 Conforme decisão do 

Tribunal, considerando 

o risco de ocorrência 

de irregularidades. 

 Anualmente. 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

*   consultar anexo II da dissertação; 

** consultar Anexo III da dissertação. 

 

 

 

Percebe-se que os desenhos institucionais de controle do TCE-SP e do TCU dão 

grande importância ao conteúdo das informações consideradas relevantes para fins de 

controle, definindo um extenso rol de documentos a serem apresentados pelas Organizações 

Sociais, o que contribui para o desempenho destes Tribunais de Contas na revelação de 

informações acerca das parcerias firmadas com vistas à transparência e responsabilização. 

 

 O maior tempo de experiência no controle dos contratos de gestão vivenciado por 

estas instituições, possivelmente, possibilitou que os seus desenhos institucionais de controle, 
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inicialmente formatados com base na intenção e no planejamento, fossem ao longo do tempo 

sendo informados pelas contingências da implementação resultando em desenhos mais 

adequados à promover a transparência dos contratos. No caso do TCU esse processo de 

evolução ficou patente, conforme o processo de institucionalização do controle descrito no 

item 2.4 do referencial teórico. 

 

 

4.3.2 Aderência do desenho institucional à lei estadual de Organizações Sociais e a 

observância por parte dos atores envolvidos 

 

Considerando-se a importância da informação no controle das parcerias com as OS, o 

conteúdo informacional exigível torna-se o principal elemento de um desenho institucional de 

controle destas parcerias. Um dos objetivos da presente pesquisa foi aferir se o conteúdo 

exigível por parte do desenho institucional de controle do TCE-PE adequava-se aos conteúdos 

inferidos da Lei Estadual nº. 11.743/00, que disciplina as parcerias entre o Estado e as 

Organizações Sociais em Pernambuco, com vistas a promover a transparência e a publicidade 

dos contratos de gestão. 

  

Para tanto, estes conteúdos foram identificados, conforme descrito na metodologia, o 

que possibilitou a elaboração de uma matriz de informações que deveriam ser exigidas nas 

prestações de contas dos contratos de gestão, e que foi utilizada como parâmetro para análise 

do elemento conteúdo do desenho institucional identificado e sua aderência aos conteúdos 

inferidos da referida lei.  
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Quadro 6 – Matriz de informações exigíveis nas prestações de contas  

dos contratos de gestão 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

INFORMAÇÃO 

UNIDADES DE 

REGISTRO 
INFORMAÇÕES 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 E
 A

T
R

IB
U

T
O

S
 D

A
 

E
N

T
ID

A
D

E
 

Constituição e qualificação 
Ato constitutivo; objetivos; 

requisitos. 

 Estatuto; 

 Regimento Interno; 

 Comprovação de registro dos atos 

constitutivos; 

 Comprovação de publicação anual dos 
relatórios financeiro e gerencial dos 

contratos de gestão 

Governança e controle interno 

Conselho de administração; 
diretoria; remuneração; 

regulamento próprio para 

contratação de obras e 
serviços, e compras. 

 Demonstração da composição do Conselho 
de administração; 

 Demonstração da composição da Diretoria; 

 Atas das reuniões do Conselho de 
Administração; 

 Remuneração paga a administradores e 
membros da diretoria; 

 Comprovação de publicação regulamento 
próprio para contratação de obras e 

serviços, e compras.  

 Informações sobre as estruturas de 
controles internos da entidade. 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 D

E
 G

E
S

T
Ã

O
 

 
Informações contábeis 

 

Demonstrativos financeiros 

e contábeis 

 Demonstrações contábeis previstas na 
legislação que rege a atividade contábil da 

entidade, incluindo notas explicativas; 

 Parecer de auditoria independente ou outra 
instância externa quando a legislação 

dispuser a respeito. 

 
Desempenho 

 

Controle por resultados; 

metas; indicadores de 
desempenho; indicadores de 

qualidade e produtividade; 

redução de custos. 

 Contrato de gestão e programa de trabalho; 

 Demonstração da execução física e 
financeira das metas fixadas no contrato de 

gestão comparando-se os valores 
planejados ou previstos com os 

efetivamente realizados, justificando as 

variações significativas; 

 Informações sobre os indicadores 

utilizados pela entidade para monitorar e 
avaliar a gestão. 

 
Execução Orçamentária e 

Financeira 

 

 

 Demonstração da origem da receita anual; 

 Demonstração das despesas; 

 Demonstração e análise de indicadores 

institucionais para medir o desempenho 
orçamentário e financeiro. 

 
Gestão de pessoas 

 

 

 Demonstração da força de trabalho; 

 Custos relativos à manutenção dos recursos 
humanos; 

 Indicadores gerenciais. 

Gestão do patrimônio  
 Identificação dos bens móveis e imóveis 

cedidos. 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

Conforme a matriz elaborada, verificou-se que a política pública de parceria entre a 

Administração Publica e as Organizações Sociais apresenta, no texto da lei que a instituiu e 

que foi objeto de análise, diversas dimensões ou categorias de informação que estão 

diretamente relacionadas à necessária revelação de informações com vistas à transparência e à 

publicidade dos contratos de gestão, que formalizam as parcerias..  
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Foi possível identificar, conforme matriz representada na tabela acima, duas categorias 

de informação relativas à identificação e atributos das Organizações Sociais: 1) Constituição e 

Qualificação; 2) Governança e Controles Internos. E, também, cinco categorias de 

informações relativas à execução do contrato de gestão: 1) Informações contábeis; 2) 

Desempenho; 3) Execução Orçamentária e Financeira; 4) Gestão de pessoas; e 5) Gestão do 

patrimônio.  

 

A cada uma das dimensões ou categorias identificadas, relacionou-se um rol de 

informação que deveria ser exigível para fins de preenchimento da dimensão ou categoria 

informacional.  Para que seja possível a revelação das informações mais relevantes atinentes 

às parcerias com as Organizações Sociais, as prestações de contas destas entidades deveriam 

ser prestadas com os 22 tipos de informação relacionadas na matriz. 

 

O desenho institucional de controle do TCE-PE sobre os contratos de gestão, ao 

relacionar como documentos a constituir as prestações de contas ao Tribunal de Contas, 

apenas o relatório de execução do contrato de gestão e um parecer sobre os resultados, 

elaborado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade supervisora, revelam informação 

apenas de uma única dimensão ou categoria de informação, qual seja, desempenho. Ainda 

assim, o faz de forma insuficiente, pois não exige o contrato de gestão e seu programa de 

trabalho, e as informações relativas aos indicadores utilizados. 

 

Outro aspecto que o estudo buscou aferir foi a observância do desenho institucional 

identificado por parte dos atores envolvidos, quais sejam: a Administração Pública 

(responsável por prestar contas); os técnicos do TCEPE, responsáveis pela análise das 

prestações de contas; e os julgadores. Esse aspecto foi verificado a partir da análise das 

prestações de contas de todos os contratos de gestão firmados entre o Estado de Pernambuco e 

as Organizações Sociais, no período de 2006 a 2011. 

 

Essas prestações de contas deveriam ser anexadas aos processos de prestação de 

contas dos órgãos estaduais que firmaram os contratos de gestão. Ao todo foram analisados 

20 processos. O critério utilizado para aferir a observância do desenho institucional de 

controle do TCE-PE sobre contratos de gestão por parte da Administração Pública  foi a 

apresentação ou não do relatório de gestão; quanto aos técnico, foi a análise do relatório, ou a 

menção de sua ausência, no relatório de auditoria elaborado pelos mesmos; e quanto aos 
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julgadores, a formulação de algum juízo acerca dos contratos de gestão na decisão que julgou 

o processo. 

 

Os resultados encontrados foram consolidados na tabela a seguir. 

 

Quadro 7 - A observância por parte dos atores envolvidos do desenho 

institucional do TCE-PE de controle sobre contratos de gestão 
 

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

TÉCNICOS 

DO TCE 
JULGADORES 

Número Exercício Relatório de Gestão 

Análise por 

parte da 

auditoria 

Juízo sobre os 

contratos de gestão 

0701719-4 2006 Sim Não Não julgado 

0701509-4 
Não 

Apontou a 

ausência 
Não julgado 

0801680-0 2007 Sim Não Não julgado 

0801789-0 
Não 

Não apontou a 

ausência 
Não julgado 

0901752-5 2008 Sim Não Regular com ressalvas 

0901944-3 
Não 

Apontou a 

ausência 
Regular com ressalvas 

0901920-0 
Não Não Não 

1001898-0 2009 
Não 

Apontou a 

ausência. 
Regular com ressalvas 

1002224-7 
Não 

Apontou a 

ausência 
Regular com ressalvas 

1002109-7 Sim Sim Não julgado 

1103908-5 2010 Sim Sim Não julgado 

1103011-2 Sim Parcialmente  Não julgado 

1103000-8 Sim Parcialmente Não julgado 

1102798-8 
Não 

Apontou a 

ausência 
Não julgado 

1102908-0 
Não 

Apontou a 

ausência. 
Não julgado 

1202503-3 2011 Sim Sim Não julgado 

1202528-8 Sim Não Não julgado 

1202497-1 Sim Sim Não julgado 

1202484-3 
Não. 

Apontou a 

ausência 
Não julgado 

1202498-3 
Não 

Apontou a 

ausência 
Não julgado 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

De acordo com a análise, dos 20 processos de prestação de contas, 10 não 

apresentaram os relatórios de gestão pertinente à execução dos contratos de gestão, contendo 
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comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, conforme exigido 

no desenho institucional de controle. Ou seja, a Administração Pública demonstra uma baixa 

adesão ao desenho estabelecido por parte do TCE-PE para a prestação de contas dos contratos 

de gestão, visto que em 50% dos processos não foram anexados os documentos exigidos.  

 

Dentre os processos de prestação de contas que não apresentaram os relatórios de 

gestão, encontram-se os processos da Secretaria Estadual de Saúde e do Fundo Estadual de 

Saúde, relativos aos exercícios financeiros de 2010 (processos 1102798-8 e 1102908-0) e 

2011 (processos 1202484-3 e 1202498-3).  

 

Este achado da pesquisa é relevante porque são as Organizações Sociais que atuam na 

área de saúde as que mais receberam recursos públicos nos anos de 2010 e 2011, 

respectivamente R$ 144,36 milhões e R$ 299,92 milhões. Portanto, não está havendo 

qualquer tipo de prestação de contas destes recursos ao Tribunal de Contas.  

 

Em 10 processos, foram anexados os relatórios de gestão. No entanto, em 04 destes 

processos, em que pese estar anexada a documentação relativa aos contratos de gestão, não 

houve qualquer análise por parte dos agentes de fiscalização. Dos 06 processos restantes, 02 

apresentaram análises parciais, visto que apenas parte dos contratos de gestão foram objeto de 

consideração por parte da auditoria. Apenas 04 processos tiveram análise dos relatórios de 

gestão de todos os contratos firmados pelo órgão público que apresentava a sua prestação de 

contas.  

 

Desta forma, constata-se, também, uma baixa adesão dos agentes de fiscalização ao 

desenho estabelecido, visto que, em 10 processos em que houve apresentação da 

documentação relativa aos contratos de gestão, os mesmos deixaram de analisar a 

documentação em 04 processos (40%), e em dois processos, analisaram a documentação de 

forma parcial. 

 

Quanto ao julgamento, o estudo constatou que, até junho de 2012, apenas 04 dos 20 

processos foram julgados, o que corresponde a apenas 20% do universo analisado, Destes 

processos, em três não houve a anexação da documentação exigida relativa aos contratos de 

gestão, fato que foi apontado pelos agentes de fiscalização no relatório de auditoria; e em um 

processo houve a juntada da documentação, mas esta não foi objeto de análise por parte da 



77 

 

  

auditoria.  Nestes quatro processos, as decisões não fizeram qualquer referência à ausência 

dos relatórios de gestão das Organizações Sociais, em que pese a ausência ter sido apontada 

em 03 processos. 

 

Portanto, há, também, uma baixa adesão do corpo julgador do TCE-PE ao desenho 

institucional estabelecido para a prestação de contas e fiscalização dos contratos de gestão, o 

que se torna preocupante, tendo em vista que este corpo julgador é a mais alta instância 

deliberativa do tribunal, a quem cabe decidir sobre eventuais alterações do desenho 

institucional de controle em análise.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A legitimidade de uma organização está intimamente relacionada a elaboração e 

difusão de regras e procedimentos que são observados por parte dos atores envolvidos 

proporcionando estabilidade e eficácia do desenho instituido. 

 

Apesar do discurso do desenho institucional ser construído sobre a premissa 

instrumental de que os atores sabem o que querem das instituições e as projetam para alcançar 

os objetivos desejados, as contingências do processo de institucionalização do desenho 

formulado modifica a sua implementação, resultando em um novo desenho institucional. Ou 

seja, as instituições são o produto de ações intencionais, de erros de planejamento, de efeitos 

não previstos. 

 

Alguns aspectos identificados na presente pesquisa podem se enquadrar em efeitos não 

previstos com forte potencial para modificar o desenho institucional de controle sobre os 

contratos de gestão no âmbito do TCE-PE.  

 

Esses aspectos foram: 1) a grande alteração do quadro conjuntural relativo ao 

crescimento da utilização de parcerias com as Organizações Sociais na gestão de serviços 

públicos e o conseqüente aumento das transferências de recursos para essas organizações; 2) a 

fragilidade do desenho institucional de controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-

PE, e a sua conseqüente incapacidade de revelar informações, comprometendo a transparência 

destes ajustes e a responsabilização; 3) a baixa observância do desenho institucional 

identificado, em que pese sua fragilidade, por parte dos atores envolvidos no controle dos 

contratos de gestão. 

 

O aspecto mais relevante identificado foi a fragilidade do desenho institucional de 

controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE, tendo em vista a resultante 

incapacidade de funcionar como mecanismos de revelação de informações, comprometendo a 

transparência das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações Sociais. 

 

É de se ressaltar que o desenho institucional identificado apontou, com suas 

características, uma certa indiferença quanto à importância dos mecanismos de controle dos 

contratos de gestão por parte do TCE-PE. Tal afirmação ficou patente quando analisamos o 
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conteúdo exigido a título de prestação de contas dos contratos de gestão, que não se mostram 

suficiente no sentido de promover um adequado controle e transparência em aspectos 

importantes do funcionamento e atuação das Organizações Sociais, e cumprimento dos 

contratos de gestão. Corroborou, também, a afirmação a baixa observância do desenho pela 

Administração Pública, bem como  pelos técnicos e corpo julgador do tribunal.  

 

O desenho institucional de controle, ao relacionar como documentos a constituir as 

prestações de contas ao Tribunal de Contas, apenas o relatório de execução do contrato de 

gestão e o parecer sobre os resultados, elaborado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade 

supervisora, revelam informação apenas de uma única dimensão ou categoria de informação, 

qual seja, desempenho e de forma insuficiente, pois não exige o contrato de gestão e seu 

programa de trabalho, e as informações relativas aos indicadores utilizados. 

 

Portanto, o desenho institucional identificado é frágil como mecanismo de revelação 

de informação e, consequentemente, não contribui para a redução da assimetria de informação 

que se estabelece com a implementação dos contratos de gestão. Adicionalmente, 

compromete e limita o desempenho do Tribunal de Contas no controle destes ajustes, o que 

poderá, mais adiante, levar a questionamentos acerca da sua eficácia e legitimidade nas ações 

de controle dos referidos contratos, principalmente quando da ocorrência de desvios e 

irregularidades não identificadas pelas ações de controle. 

 

Adicionalmente, o desenho institucional não foi capaz de gerar um padrão estável de 

comportamento no sentido da sua observância por parte dos atores envolvidos.  

 

Os achados foram bastante relevantes no sentido de proporcionar uma rediscussão 

acerca dos mecanismos de controle dos contratos de gestão por parte do TCE-PE, que deverá 

resultar em um novo desenho institucional com vistas a conferir maior transparência às 

parcerias com as Organizações Sociais, bem como maior grau de institucionalização do 

controle, ao preocupar-se com a observância das regras por parte dos atores envolvidos, 
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APÊNDICE - Processos de prestação de contas  dos órgãos estaduais que mantinham 

contratos de gestão com OSs nos anos de 2006 a 2011 

 

 

 

 

 

ANO ÓRGÃO PÚBLICO PROCESSO 

2006 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

0701719-4 

0701509-4 

2007 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

0801680-0 

0801789-0 

2008 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Secretaria de Agricultura 

 

0901752-5 

0901944-3 

0901920-0 

2009 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Secretaria de Agricultura 

 

1001898-0 

1002224-7 

1002109-7 

2010 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Secretaria de Agricultura 

Secretaria de Saúde 

Fundo Estadual de Saúde 

 

1103908-5 

1103011-2 

1103000-8 

1102798-8 

1102908-0 

2011 Secretaria de Educação 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Secretaria de Agricultura 

Secretaria de Saúde 

Fundo Estadual de Saúde 

1202503-3 

1202528-8 

1202497-1 

1202484-3 

1202498-3 
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ANEXO A – Resolução nº  20/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre os institutos da Organização Social – OS e da Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, regulamenta a prestação de contas dessas 

entidades ao Poder Público e dá outras providências. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em sessão do Pleno 

realizada em 21 de setembro de 2005 e no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 

regimentais, especialmente do disposto no artigo 102, inciso XVIII, de sua Lei Orgânica, Lei 

Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, com suas alterações posteriores; 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito de sua jurisdição, para o exercício de sua competência, 

assiste ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE o poder regulamentar de 

expedir atos ou instruções sobre matéria de sua atribuição e sobre a organização dos processos 

que lhe devam ser submetidos, obrigando os jurisdicionados ao seu cumprimento, sob pena de 

responsabilidade, consoante artigo 4º de sua Lei Orgânica; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer entendimentos do TCE-PE sobre os 

institutos da Organização Social – OS e da Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, como também regulamentar a prestação de contas dessas entidades ao 

Poder Público; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13, 30, 34, 36, 37, 38 e 40 da Lei Estadual nº. 

12.600/2004, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DA ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO AO PODER PÚBLICO 

 

Art. 1º A Organização Social – OS e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP, ao celebrarem contratos de gestão ou termos de parceria, respectivamente, com a 

administração pública ficarão sujeitos a apresentar, anualmente, prestação de contas ao órgão 

descentralizador. 

 

§ 1º A OS deve apresentar ao órgão ou entidade supervisora da área de atuação 

correspondente à atividade fomentada, signatária do contrato de gestão, prestação de contas 

ao final de cada exercício financeiro, que será constituída de relatório pertinente à execução 

do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados. 

 

§ 2º A OSCIP deve apresentar ao órgão do poder público da área de atuação correspondente à 

atividade fomentada prestação de contas, ao término de cada exercício financeiro, que será 

constituída de relatório sobre a totalidade das operações patrimoniais e resultados da OSCIP, 

mediante a comprovação da correta aplicação dos recursos recebidos e do adimplemento do 

objeto do Termo de Parceria, contendo os seguintes documentos: 
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I – comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados; 

 

II – demonstração de resultados do exercício; 

 

III – balanço patrimonial; 

 

IV – demonstração das mutações do patrimônio social; 

 

V – demonstrativo das origens e aplicações de recursos, consoante às categorias contábeis 

usadas pela organização e previstas no termo de parceria, item por item, das receitas e 

despesas efetivamente realizadas; 

 

VI – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 

 

VII – detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos 

oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 

 

VIII – parecer e relatório de auditoria, se for o caso; 

 

IX – comprovante da publicação do extrato da execução física e financeira. 

 

Art. 2º Aprovada a prestação de contas do contrato de gestão ou do termo de parceria, a 

autoridade administrativa responsável pela transferência de recursos públicos fará constar 

declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação. 

 

§1º Os documentos exigidos pela legislação pertinente, inclusive os comprovantes da 

aplicação dos recursos públicos pela OS e pela OSCIP, devem ser mantidos em arquivo em 

boa ordem, no próprio local da unidade concedente, à disposição da unidade de controle 

interno, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, 

pelo prazo de cinco anos, contado da aprovação das contas. 

 

§2º Sem prejuízo dos procedimentos previstos nesta Resolução, o Conselheiro Relator poderá, 

excepcionalmente, diante de indícios de graves irregularidades, determinar a realização de 

auditoria especial nos contratos de gestão e nos termos de parceria, conforme art. 13, §2º, e 

art. 40, parágrafo único, alínea c, da Lei 12.600, de 14 de junho de 2004 (Lei Orgânica do 

TCE-PE). 

 

Art. 3º As contas relativas aos contratos de gestão ou termos de parceria celebrados com o 

Estado ou Município serão julgadas no bojo da prestação de contas do órgão ou entidade 

supervisora da OS ou do órgão parceiro da OSCIP encaminhada ao TCE-PE em até noventa 

dias após o encerramento de cada exercício financeiro, consoante art. 34 da Lei Orgânica do 

TCE-PE, ressalvado o disposto no artigo 2º, §2º desta Resolução. 

 

§ 1º As peças mencionadas no § 1º do art. 1º desta Resolução, comporão, obrigatoriamente, o 

processo de prestação de contas anual do órgão ou entidade supervisora, juntamente com o 

parecer do dirigente máximo do órgão ou entidade supervisora do contrato de gestão sobre os 

resultados da apreciação e supervisão que lhe competem, a ser encaminhado ao TCE-PE em 

até noventa dias após o encerramento de cada exercício financeiro, consoante art. 34 da Lei 

Orgânica do TCE-PE, sendo julgadas, como prestação de contas congênere ao convênio, no 

bojo do exame da prestação de contas do órgão descentralizador dos recursos. 
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§ 2º As peças mencionadas no § 2º do art. 1º desta Resolução, devem compor, 

obrigatoriamente, o processo de prestação de contas anual do órgão público parceiro, 

juntamente com o parecer do dirigente máximo do órgão parceiro da OSCIP sobre os 

resultados da apreciação e supervisão que lhe competem, a ser encaminhado ao TCE-PE em 

até noventa dias após o encerramento de cada exercício financeiro, consoante art. 34 da Lei 

Orgânica do TCE-PE, sendo julgadas, como prestação de contas congênere ao convênio, no 

bojo do exame da prestação de contas do órgão descentralizador dos recursos. 

 

Art. 4º Na hipótese da prestação de contas não ser aprovada, em virtude da existência de 

indícios de desfalque, desvio de bens ou valores ou irregularidades em gestão financeira e 

patrimonial, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que 

resulte dano ao Erário, e exauridas todas as providências cabíveis e não regularizada a 

situação ou reparado o prejuízo, a autoridade responsável pela descentralização de recursos 

públicos, estaduais ou municipais, a entidades privadas que prestam serviços de interesse 

público ou social encaminhará o respectivo demonstrativo à unidade de contabilidade 

responsável, para instauração de tomada de contas especial e demais medidas de sua 

competência, sob pena de responsabilidade, no prazo máximo e improrrogável de quinze dias, 

a contar do conhecimento do fato. 

 

Parágrafo único. Após a formalização do procedimento administrativo de tomada de contas 

especial pelo órgão de contabilidade e conclusão dos trabalhos da comissão designada, com 

todos os encaminhamentos previstos em instrumento normativo específico, o respectivo 

procedimento será encaminhado à unidade responsável pelo controle interno para os exames 

de auditoria previstos na legislação em vigor, visando à emissão do certificado de auditoria e 

respectivo relatório, com o objetivo de: 

 

I – apurar os fatos ocorridos, inclusive as normas ou regulamentos eventualmente infringidos; 

 

II – identificar os responsáveis; 

 

III – quantificar o débito daqueles que derem causa a perda, extravio de recursos ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao erário, contendo as parcelas eventualmente recolhidas; 

 

IV – analisar as providências adotadas pelo dirigente máximo do órgão ou entidade 

supervisora do contrato de gestão, ou pelo órgão parceiro, para resguardar o interesse público 

e evitar a repetição do ocorrido; 

 

V – manifestar parecer sobre as contas. 

 

Art. 5º Quando a prestação de contas da OS ou da OSCIP não for encaminhada ao órgão ou 

entidade supervisora do contrato de gestão, ou ao órgão parceiro, respectivamente, até o prazo 

estabelecido pela legislação específica, com vistas a subsidiar a elaboração do parecer do 

dirigente máximo sobre os resultados da apreciação e supervisão que lhe competem, a ser 

encaminhado ao TCE-PE até noventa dias após o encerramento de cada exercício financeiro, 

conjuntamente com os demonstrativos que deverão ser anexados à correspondente prestação 

de contas anual do órgão descentralizador, o titular do órgão ou entidade da Administração 

Pública Estadual ou Municipal responsável pelo contrato de gestão ou termo de parceria 

determinará a imediata apresentação da prestação de contas ou o recolhimento dos recursos, 
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incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção 

monetária, na forma da lei. 

 

Parágrafo único. Esgotado o prazo máximo e improrrogável de quinze dias e não cumpridas 

as exigências, ou, ainda, se existirem evidências de irregularidades de que resulte prejuízo 

para o erário, a autoridade responsável determinará a imediata instauração de tomada de 

contas especial, visando à emissão do certificado de auditoria e respectivo relatório pela 

unidade responsável pelo controle interno, após a conclusão dos trabalhos da comissão 

designada e encaminhamentos exigidos, nos termos do instrumento normativo específico. 

 

Art. 6º O encaminhamento da tomada de contas especial ao TCE-PE para formalização do 

processo de prestação de contas especial e julgamento das contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de resulte prejuízo ao erário, inclusive omissão no 

dever de prestar contas, nos termos do art. 71, inciso II, in fine e art. 75 da Constituição 

Federal, dar-se-á conforme a Resolução TC nº. 0009/2005, de 27 de julho de 2005. 

 

Parágrafo único. Encerrados os prazos e não concluídas as devidas tomadas de contas 

especiais, o TCE-PE provocará o Ministério Público para adoção das medidas legais 

pertinentes, sem prejuízo da instauração de uma Auditoria Especial, objetivando uma 

avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme art. 37 da Lei Orgânica. 

 

Art. 7º Sem prejuízo das medidas a que se referem os artigos anteriores, os responsáveis pela 

fiscalização dos contratos de gestão e termos de parceria, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, 

darão imediata ciência ao TCE-PE, exigindo-se a instauração, instrução e processamento da 

tomada de contas especial, nos moldes da Resolução TC nº. 0009/2005, como também 

representarão ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria Geral do Estado ou do 

Município, conforme o caso, sob pena de responsabilidade solidária, para que requeiram 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 possa ter enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 

consubstanciadas na Lei Federal nº. 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar 

Federal nº. 64, de 18 de maio de 1990. 

 

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 a 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. 
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CAPÍTULO II 

 

DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 8º São vedações específicas atinentes às entidades qualificadas como Organizações 

Sociais ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: 

 

I – a celebração de contrato de gestão ou termo de parceria com organizações de ajuda mútua, 

que objetivam a defesa de interesses de um círculo restrito de pessoas, associados ou sócios, a 

exemplo de associações de classe e sindicatos; 

 

II – a celebração de contratos de gestão ou termos de parceria sem prévio processo 

administrativo para selecionar de forma impessoal, isonômica, objetiva, clara e transparente a 

OS ou OSCIP; 

 

III – a celebração de contratos de gestão ou termos de parceria, em relação aos serviços 

sociais do Estado, como saúde, educação e assistência social, com entidades que não sejam 

anteriormente constituídas, devidamente reconhecidas e não prestem seus serviços: 

 

a) em caráter de universalidade; 

 

b) em caráter de complementaridade à prestação direta de serviços públicos, quando a 

estrutura do Poder Público se mostrar insuficiente na prestação direta dos serviços; 

 

c) em suas próprias instalações, salvo quando a natureza do serviço e as circunstâncias em que 

devam ser prestados tornar indispensável a utilização de instalações públicas; 

 

IV – a promoção não-gratuita de serviços públicos, realizada em virtude da cobrança direta de 

qualquer pessoa física ou jurídica; 

 

V – a prestação de serviços condicionada à arrecadação compulsória ou ao recebimento de 

doação, contrapartida, subvenção ou repasse equivalente, que não seriam mantidos, caso 

contrário, com recursos próprios; 

 

VI – o pagamento de taxa de administração, ou qualquer outro encargo, cuja natureza 

contratual descaracterize a parceria entre o Poder Público e as organizações de caráter 

público; 

 

VII – a intermediação de mão-de-obra para o exercício de funções que exigem a admissão de 

servidores públicos regidos por regime jurídico específico, por meio de concurso público, em 

face da existência de cargos permanentes na estrutura administrativa com idênticas atribuições 

das atividades terceirizadas, ainda que meramente acessórias, ou a contratação temporária por 

excepcional interesse público; 

 

VIII – a utilização de serviço voluntário que não atenda aos pressupostos básicos da Lei 

Federal nº. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 

 

IX – a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 

meios ou formas; 
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X – quaisquer práticas que não objetivem o fomento de atividades de interesse público, por 

meio de incentivo e ajuda às iniciativas privadas, quando o Estado ou Município se mostrar 

deficiente na sua prestação direta. 

 

§ 1º Os serviços públicos que se enquadram na categoria de serviços sociais do Estado não 

são passíveis de delegação, sob o regime de concessão ou permissão, uma vez que são 

gratuitos e não se prestam à exploração comercial que garanta a remuneração do 

concessionário ou permissionário. 

 

§ 2º A terceirização somente se mostra admissível na Administração Pública quando se tratar 

de atividade-meio, por sua própria natureza, e não constar aquela atividade, ou função 

equivalente, no plano de cargos da entidade, sendo necessária a ocorrência das duas situações. 

 

§ 3º Caso o plano de cargos da entidade contemple cargos que sejam inerentes à atividade-

meio, portanto, passíveis de terceirização, e seja do interesse do administrador prestar estes 

serviços de forma terceirizada, é necessário que os cargos em questão sejam colocados em 

extinção. 

 

§ 4º O voluntário deve cumprir jornada de trabalho previamente definida no termo de adesão 

ao serviço voluntário e o ressarcimento de despesas efetuadas no exercício das atividades 

deve ser autorizado previamente e comprovado documentalmente. 

 

§ 5º As transferências de recursos às entidades qualificadas como OS ou OSCIP, nos casos 

em que as atividades terceirizadas estejam contempladas por cargos iguais ou similares no 

plano de cargos ou a organização tratar-se mera pessoa interposta com o fito de intermediar 

mão-de-obra para a realização de serviços sociais do Estado, devem ser classificadas como 

“outras despesas de pessoal”, visando a expressar corretamente o comprometimento da 

despesa total com pessoal, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º Os processos ora serão regulados, no que couberem, pelas disposições contidas nesta 

Resolução. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

em 21 de setembro de 2005. 

 

Conselheiro CARLOS PORTO – Presidente 
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ANEXO B - Instrução Normativa nº 1/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo 

 

 

Artigo 38 - Os contratos de gestão deverão vir acompanhados de cópia dos seguintes 

documentos: 

I - publicação da minuta do contrato no DOE; 

II - publicação no DOE da convocação pública de Organizações Sociais qualificadas na área 

de interesse; 

III - proposta orçamentária e programa de investimentos, devidamente aprovados pelo 

Conselho de Administração da Organização Social; 

IV - publicação da decisão do Poder Público para firmar o contrato de gestão, com indicações 

das atividades a serem executadas e das entidades que manifestaram interesse na celebração 

do referido contrato; 

V - estatuto registrado da entidade qualificada como Organização Social; 

VI - comprovação de que a entidade qualificada como Organização Social possui, há mais de 

cinco anos, serviços próprios de assistência à saúde ou atue efetivamente, há pelo menos três 

anos, nas áreas museológica e arquivística da cultura; 

VII - parecer favorável, quanto à conveniência e oportunidade de qualificação da entidade 

como Organização Social, exarado pelo Secretário de Estado da área correspondente; 

VIII - certificação governamental de qualificação da contratada como 

Organização Social; 

IX - inscrição da Organização Social no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

X – justificativa sobre os critérios de escolha da organização social contratada; 

XI - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que o contrato de gestão vantagem 

econômica para a Administração, em detrimento da realização direta do seu objeto; 

XII - declaração quanto a compatibilização e a adequação da despesa contratual aos artigos 15 

e 16 da LCF nº 101/00 (LRF); 

XIII - ato de aprovação do contrato de gestão pelo Conselho de Administração da 

Organização Social e pelo Secretário de Estado da área correspondente; 

XIV - última ata de eleição e/ou indicação dos membros dos órgãos diretivos, consultivos e 

normativos da Organização Social; 

XV - nota(s) de empenho vinculada(s) ao contrato de gestão; 
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XVI - termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo perante o 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, firmado pela contratante e pela contratada, 

conforme modelo contido no Anexo 12; 

XVII - cadastro da autoridade pública que assinou o contrato de gestão; o termo aditivo, 

modificativo ou complementar, ou, o distrato, conforme modelo contido no Anexo 11; 

XVIII - publicação integral do contrato de gestão no DOE, observado o disposto nos artigos 

7º a 9º; 14 e 16 da Lei Estadual nº 846, de 04/06/98. 
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ANEXO C – Decisão Normativa nº 119/2012 do Tribunal de Contas da União 

  

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGIDAS POR CONTRATO DE GESTÃO 

 

Conteúdos Customizados do Relatório de Gestão 

Aplicam-se às seguintes organizações sociais: 

1. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE; 

2. Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron – ABTLus; 

3. Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP; 

4. Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM; 

5. Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA 

 

Itens 

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS REGIDAS POR 

CONTRATO DE GESTÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA ENTIDADE 

1.1. 

Nome, CNPJ, natureza jurídica da entidade; órgão público signatário do contrato de gestão e 

ministério supervisor do órgão signatário; endereço postal e telefones da entidade; endereço da 

página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional. 

1.2. Informações de comprovação de registro dos atos constitutivos. 

1.3. 

Data, seção e número da página do Diário Oficial da União onde foram publicados os relatórios 

financeiros, do relatório gerencial das atividades desenvolvidas e o relatório de execução do 

contrato de gestão.  

1.4. 

Data, seção e número da página do Diário Oficial da União onde foi publicado o estatuto ou 

regimento interno da entidade e alterações posteriores e endereço da Internet onde esses 

documentos estejam publicados, se for o caso.  

1.5. 

Endereço eletrônico da Internet ou indicação da data, seção e páginas do Diário Oficial da 

União onde esteja publicado o regulamento próprio dos procedimentos para contratações de 

obras e serviços. 

1.6. 
Identificação e descrição da área social de atuação, informando, inclusive a abrangência, se 

local, regional ou nacional.  

1.7. 

Breve histórico da entidade, retratando, de forma sucinta, de órgão originou, origem do 

patrimônio, tipo de dependência com o órgão público signatário do contrato (pessoal, 

orçamentária, financeira, etc.). 

1.8. 

Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das 

atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. que compõem os níveis estratégico e tático da 

estrutura organizacional da entidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos 

quais cada uma dessas subdivisões seja responsável e os principais produtos deles decorrentes. 

2. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

2.1. Relação dos principais dirigentes, indicando o período de gestão.  

2.2. 
Demonstração da composição do Conselho de Administração, indicando os nomes, a 

representação de cada membro, o período de mandato.   

2.3. 
Demonstração da composição da diretoria estatutária, indicando os nomes e o período de 

mandato. 

2.4. Informações sobre as reuniões realizadas pelo Conselho de Administração 
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2.5. 
Informações sobre a remuneração paga aos administradores e aos membros do Conselho de 

Administração, discriminando os valores por tipo de remuneração. 

2.6. 

Informações sobre o ato de constituição, sobre a composição da comissão de avaliação exigida 

no § 2º do art. 8º da Lei nº 9.637/98, indicando o período de mandato e a qualificação de cada 

membro. 

2.7. 

Informações sobre as estruturas de controles internos administrativos no âmbito da entidade, 

tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, 

etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de 

cada instância de controle. 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

3.1. 

Informações sobre o programa de trabalho da entidade, identificando, no mínimo: 

a) Período de abrangência do programa de trabalho; 

b) Demonstração da vinculação do plano de trabalho com os objetivos sociais da área de 

atuação da entidade; 

c) Principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do 

relatório de gestão; 

d) Identificação das metas fixadas para o exercício e da forma de verificação da execução de 

tais metas. 

3.2. 

Informações sobre as estratégias adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos e 

metas fixadas no contrato de gestão para o exercício de referência do relatório de gestão, 

especialmente sobre: 

a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos 

estratégicos e metas do exercício de referência das contas; 

b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária; 

c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido 

necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos; 

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados; 

e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos 

objetivos estratégicos. 

3.3. 

Demonstração da execução física e financeira das metas fixadas no contrato de gestão, 

comparando-se os valores planejados ou previstos com os efetivamente realizados e justificando 

as variações significativas.  

3.4. 

Informações sobre indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, 

acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos 

serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

4.1. 

Demonstração da origem da receita anual da entidade nos últimos dois anos, avaliando a relação 

entre previsão e arrecadação efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas ocorridas 

no exercício de referência do relatório de gestão.  

4.2. 

Demonstração das despesas da entidade, contemplando, no mínimo: 

a) Discriminação por tipo da despesa; 

b) Comparação entre os dois últimos exercícios; 

c) Comparação entre a fixação e a execução das despesas, explicando as oscilações 

significativas; 

d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário 

e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade. 

5. GESTÃO DE PESSOAS E CUSTOS RELACIONADOS 
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5.1. 

Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: 

a) Demonstração da força de trabalho; 

b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de 

escolaridade; 

c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; 

d) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos, caso existam. 

5.2. 

Identificação do quadro de pessoas que atuam na entidade e pertencem aos quadros de órgão ou 

entidade da administração pública federal, indicando o nome, o cargo, o órgão de origem, a data 

de início das atividades e o ônus financeiro repassado ao órgão cedente do servidor no 

exercício. 

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

6.1. 
Identificação dos veículos automotivos cedidos à entidade por órgão ou entidade da 

administração pública federal. 

6.2. 

Identificação dos imóveis de uso da entidade que pertençam a órgão ou entidade da 

administração pública federal, discriminando o endereço, o valor de mercado, a finalidade do 

uso, descrição do estado geral. 

7. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

7.1. 

Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos 

do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a entidade se vincula 

ou as justificativas para o não cumprimento. 

7.2. 

Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno, 

caso exista na estrutura da entidade, apresentando as justificativas para os casos de não 

acatamento. 

8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

8.1. 

Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos por norma contábil 

pertinente para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. 

8.2. 
Demonstrações Contábeis previstas na legislação que rege a atividade contábil da entidade, 

incluindo as notas explicativas. 

8.3. 
Parecer da auditoria independente ou outra instância externa sobre as demonstrações contábeis, 

quando a legislação dispuser a respeito. 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

9.1. 

Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o 

desempenho da gestão durante o exercício, em conformidade com os termos do contrato de 

gestão. 
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