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RESUMO 

 

 O presente artigo parte do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC), instituído pela Lei nº 13.019/2014, trazendo análise da aplicabilidade deste a 

parcerias com Associações de Pais e Mestres (APM’s), utilizando-se como norte a 

regulamentação do Município de São Paulo acerca dessas associações. Ante a existência 

de Programa específico de repasse de recursos diretamente à APM’s das unidades 

escolares municipais, o Programa de Transferências de Recursos Financeiros (PTRF) do 

Município de São Paulo, realiza-se contraponto entre este Programa e o MROSC, 

identificando-se pontos de convergência e divergência. Objetiva-se verificar como o 

PTRF, bem como Programas similares de outros entes da federação, podem se inspirar na 

regulamentação geral das parcerias com associações sem fins lucrativos, instituída pelo 

MROSC, aproximando-se os regimes jurídicos, em especial no que concerne às diretrizes 

da agenda da nova gestão pública.  
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Transferências de Recursos Públicos; Associações de Pais e Mestres; Nova Gestão 
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1. Introdução 

 

  A recente Lei nº 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil (OSC’s), definindo as 

diretrizes para a política de fomento, colaboração e cooperação visando a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, constituindo-se como Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC). 

 A Lei tem abrangência nacional, tendo o art. 2º, II, definido como administração 

pública, para fins de aplicação desta, a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista prestadoras de serviço público, bem como subsidiárias, que recebem 

recursos dos entes federativos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em 

geral (art. 37, § 9, CF/88). Respeitadas as normas gerais, Estados e Municípios podem, se 

necessário, estabelecer regulamentação própria a respeito (BRASIL, 2016, p. 21). 

   A Lei nº 13.019/2014, após sofrer alterações diversas pela Lei nº 13.204/2015, 

entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 para União, Estados e Distrito Federal (art. 88, 

caput, Lei1) e em 1º de janeiro de 2017 para os Municípios (caso ato administrativo local 

não tenha fixado a mesma data definida para os demais entes) (art. 88, § 1º e 2º, Lei2).  

 O grande diferencial do MROSC é ser direcionado a todas as organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos, independentemente de qualificações ou certificações 

(BRASIL, 2016, p. 21), tendo então uma amplitude muito maior do que parcerias que já 

existiam com regulamentação específica, como as referentes a organizações sociais 

(OS’s) ou a organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP’s). 

 O MROSC não se aplica aos contratos de gestão firmados com OS’s e nem aos 

termos de parceria firmados com OSCIP’s, conforme previsão do art. 3º da Lei nº 

13.019/2014, que também estabeleceu a inaplicabilidade do novo marco regulatório ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do governo federal (art. 3º, VII). 

  Pelo Programa PDDE, o governo federal realiza transferência de recursos a 

entidades privadas sem fins lucrativos representativas das escolas públicas, integradas por 

                                                           
1 Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, 

observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo.       
2 Art. 88., § 1o: Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 2017. 

§ 2o: Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da 

data decorrente do disposto no caput.   
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membros da comunidade escolar. Tais entidades podem ser “caixa escolar”, “conselho 

escolar”, “colegiado escolar”, “associação de pais e mestres”, “círculo de pais e mestres”, 

dentre outras3. 

 Como há no âmbito federal regulamentação própria para esse tipo de 

transferência, regida pela Lei Federal n.º 11.947/20094, houve a ressalva expressa de 

inaplicabilidade do MROSC ao PDDE.  

  Entretanto, cabe analisar se a regulamentação do MROSC poderia ser aplicada a 

outras transferências de recursos similares, fora do âmbito do PDDE, bem como se pode 

servir de norte para criação ou regulamentação de Programas próprios de Estados e 

Municípios, para se efetuar repasses financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos 

vinculadas a unidades de ensino.  

  Em São Paulo, tanto no âmbito estadual como no municipal, entidades com tal 

perfil foram consolidadas na forma de Associações de Pais e Mestres (APM’s) (SOUZA, 

2012, p. 64-66), para as quais inclusive se destinam os recursos no PDDE.  

  Já especificamente no âmbito do Município de São Paulo, há programa próprio de 

transferência de recursos similar ao PDDE. Trata-se do Programa de Transferência de 

Recursos Financeiros (PTRF), pelo qual são direcionados repasses diretamente à APM’s 

das unidades escolares da rede municipal. 

 Traçado esse panorama, e dada a amplitude e importância do MROSC como 

marco das parcerias entre entidades privadas sem fins lucrativos e administração pública, 

mostra-se pertinente verificar a aplicabilidade deste a transferências de recursos no 

âmbito educacional, mais precisamente às Associações de Pais e Mestres, seja pela União 

fora do âmbito do PDDE, seja por Estados e Municípios. 

  Neste artigo, o Município de São Paulo será o parâmetro de análise, verificando-

se a regulamentação das APM’s na rede municipal de ensino e realizando-se comparação 

de similitudes e divergências do Programa de Transferência de Recursos Financeiros 

(PTRF) com a regulamentação do MROSC. 

  Objetiva-se, ao final, verificar como as regras do MROSC podem ser aplicadas a 

repasses financeiros a APM’s ou servir de parâmetro para regulamentações próprias de 

                                                           
3 Art. 5º, II, Resolução FNDE n.º 10, de 18 de abril de 2013 
4 Regulamentada nas Resoluções do Conselho Deliberativo (CD) do FNDE n.º 09, de 02 de março de 2011 

(processo de contratação e aquisição), n.º 10, de 18 de abril de 2013 (critérios do PDDE) e n.º 15, de 10 de 

julho de 2014 (prestação de contas) 
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transferências de recursos a estas, sejam as já existentes, como o PTRF, ou outras a serem 

criadas por outros entes. 

  

 

2.  O MROSC e a agenda da nova gestão pública 

 

  Antes de adentrar especificamente na análise pretendida neste artigo, essencial 

considerar que o MROSC traz novas formas de contratualização entre entidades privadas 

sem fins lucrativos e o poder público, pautando-se em parâmetros de eficiência e visando 

assegurar transparência e controle social às ações públicas, tendo como uma das diretrizes 

principais a priorização do controle de resultados (arts. 5º e 6º da Lei nº 13.019/2014). 

 Tais aspectos estão diretamente ligados à agenda de debates voltados a uma nova 

gestão pública, cabendo então contextualizar esta antes de adentrar sobre as 

especificidades do MROSC e a aplicabilidade deste a transferências de recursos a APM’s. 

  A origem da discussão por maior eficiência e melhor desempenho nas atividades 

públicas está na Reforma da Gestão Pública, iniciada nos anos de 1980 e adotada em 

diversos países, tendo como pilar a busca por uma administração pública mais eficiente, 

com mensuração de resultados, visando aumento da qualidade dos serviços aos cidadãos. 

Para tanto, as reformas voltam-se a mudanças na macroestrutura do Estado, com novos 

formatos organizacionais para maior autonomia na gestão, bem como a formas de 

controle mais eficientes, com foco nos resultados e não na regularidade de procedimentos 

(PACHECO, 2010, p. 187-190). 

  No Brasil, esse movimento teve como precursor Bresser-Pereira, à frente do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) entre 1995-1998, 

iniciando-se com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) em 1995 

(PACHECO, 2004, p. 443-449). 

 A ideia base deste Plano é que ao Estado cabe diretamente a formulação de leis e 

políticas públicas, o que se dá pelo denominado “núcleo estratégico” (Legislativo, 

Judiciário e Cúpula do Executivo), bem como cabe as atividades exclusivas de Estado, 

que envolvem exercício de poder estatal, como polícia, seguridade, fiscalização, controle 

(BRESSER-PEREIRA, 2005, p. 7-9).  

 Para as demais atividades, Bresser foi além da dicotomia entre estatização e 

privatização e diferenciou “produção para o mercado”, sujeita a privatização, de “serviços 

não-exclusivos do Estado” que, pela relação com direitos fundamentais ou externalidades 
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relevantes (saúde, educação e pesquisa científica), devem ter financiamento público, por 

meio do que nomeou de “publicização”. A proposta desta é um regime jurídico não-

estatal, para maior autonomia de gestão, mas em parceria com o Estado (PACHECO, 

2004, p. 449-451). 

   A publicização, nos termos utilizados no PDRAE, é uma forma de 

descentralização dos serviços não-exclusivos com “(...) transferência do setor estatal para 

o público não-estatal (...)”, na forma de organizações sociais, firmando-se “(...) um 

sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle (...)” 

(BRASIL, 1995, p. 12, 60 e 13). 

  A criação de novos formatos organizacionais, então, foi um dos pilares da reforma 

gerencial. Cabe destacar que foi prevista no PDRAE não só para as atividades não 

exclusivas, por meio da “publicização” com criação de organizações sociais, mas também 

para as atividades exclusivas do Estado, por um processo de “agencificação”, com a 

criação de agências autônomas com finalidades específicas, conectadas aos Ministérios 

(BRESSER-PEREIRA, 2005, p. 5). 

 Estas e outras diretrizes traçadas no PDRAE culminaram na promulgação da 

Emenda Constitucional 19/1998 que, dentre as diversas modificações introduzidas na 

Constituição Federal, cunhou o princípio da eficiência a ser seguido pela administração 

pública (art. 37, caput). Além disso, previu que a autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta pode ser ampliada 

mediante contrato que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão 

ou entidade (art. 37, § 8º).  

  Trata-se do contrato de gestão, ajuste que pode ser celebrado pelo Poder Público 

com órgãos e entidades da própria Administração direta e indireta, como exposto acima, 

mas também com as entidades privadas qualificadas como organizações sociais (OS’s), 

advindas da publicização.  

  Nesse sentido, também fruto do PDRAE foi a promulgação da Lei nº 9.637/1998, 

que criou o Programa Nacional de Publicização e dispôs sobre a qualificação como 

organizações sociais de entidades privadas, sem fins lucrativos, dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde. 

 O contrato de gestão firmado com as OS’s prevê as atribuições, responsabilidades 

e obrigações da administração pública e da organização social e estabelece um programa 

de trabalho, estipulando metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
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bem como aponta os critérios para a avaliação de desempenho, com indicadores de 

qualidade e produtividade (arts. 5º a 7º). 

  O modelo das OS’s foi sendo implementado em especial nas áreas de saúde e 

cultura, e principalmente em governos subnacionais, que também legislaram sobre o 

assunto, destacando-se Minas Gerais e São Paulo, além do Ceará, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Acre, bem como os Municípios de Santo André, Joinville e Curitiba. No 

governo federal, a aderência foi em menor escala e deu-se em especial na área de ciência 

e tecnologia (PACHECO, 2013, 4-7). 

 Não decorrente diretamente do PDRAE, mas inspirada nos mesmos princípios 

deste (BRESSER, 2005, p. 7), no ano seguinte foi promulgada a Lei nº 9.790/1999, que 

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s). 

  A referida Lei prevê requisitos diversos para esta qualificação, devendo as 

entidades terem sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 

mínimo, 3 (três) anos (art. 1º), bem como ter como objetivos sociais pelo menos uma das 

finalidades indicadas na Lei.  

   Estas finalidades são diversas e muito mais amplas do que no caso das OS’s, 

abrangendo promoção da assistência social, defesa e conservação do patrimônio histórico 

e artístico e do desenvolvimento sustentável, promoção gratuita da educação e da saúde, 

promoção da segurança alimentar e nutricional, promoção do voluntariado, do 

desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, promoção da ética, da paz, da 

cidadania, dos direitos humanos e da democracia, dentre outras finalidades (art. 3º). 

   As organizações qualificadas como OSCIP’s, o que se dá no âmbito federal 

mediante certificado emitido pelo Ministério da Justiça (art. 6º), podem celebrar com o 

poder público termos de parceria, instrumento que surgiu como alternativa aos convênios 

à época, com maior foco em resultados e mais razoabilidade na prestação de contas 

(KUSER, 2009, p. 5). 

   O termo de parceria deve especificar o programa de trabalho proposto pela 

organização e estipular metas e resultados a serem atingidos, bem como os critérios de 

avaliação de desempenho que serão considerados, com indicadores de resultado (art. 10). 

  Apesar das similitudes entre o regime de OS’s e de OSCIP’s, a distinção destas é 

muito importante. Enquanto no contrato de gestão é conferida à OS a gestão de certo 

patrimônio público, que lhe é cedido pelo Estado, o termo de parceria expressa outra 

perspectiva, destinando recursos públicos, mas não a gestão do patrimônio público, a 
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entidade qualificada como OSCIP. Pode-se dizer que as OS’s nascem para firmar o 

contrato de gestão, já as OSCIP’s são entidades outrora existentes, criadas na sociedade, 

que podem qualificar-se como tal e assim firmar o termo de parceria com o Poder Público 

(KUSER, 2009, p. 10). 

  Anteriormente às regulamentações citadas, a forma de interação das entidades sem 

fins lucrativos com o setor público era apenas o convênio, instrumento inadequado para 

o que se pretendia, por ser a forma típica de pacto entre pessoas de direito público, regido 

por regras adequadas ao setor público, e não ao terceiro setor (KUSER, 2009, p. 5). 

 Porém, apesar de representarem avanço, o contrato de gestão e o termo de parceria 

ainda encontravam limitações, em especial em razão das exigências e procedimentos de 

qualificação das entidades, permanecendo o instrumento do convênio a reger 

inadequadamente outras diversas parcerias com organizações sem fins lucrativos. 

  Com o crescimento e a importância da atuação da sociedade civil nos últimos 

anos, mostrou-se então necessário maior avanço nas formas de parceria entre esta e o 

Poder Público.  

  Ademais, para além da busca por eficiência, desempenho e mensuração de 

resultados, ganharam mais espaço no debate da nova gestão pública princípios mais 

abrangentes, como os de boa governança, transparência, accountability e 

sustentabilidade, com a coordenação de um Estado rede, que atua em parceria com uma 

gama de atores não estatais (PACHECO, 2010, p. 190). 

  Por isso, era essencial ampliar o regime de parcerias entre o setor público e as 

organizações sem fins lucrativos, contexto no qual se instituiu o novo Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), melhor explorado a seguir.  

 

 

3. O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) 

 

 O novo marco regulatório instituído pela Lei nº 13.019/2014 estabeleceu, como já 

destacado, o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 

da sociedade civil em regime de mútua colaboração. 

 Excetuadas as parcerias que possuem regramentos específicos já citados no item 

anterior (art. 3º, III e VI), a Lei nº 13.019/2014 apresenta-se como marco amplo das 

demais parcerias, não exigindo das organizações da sociedade civil (OSC’s) títulos ou 

certificações (BRASIL, 2016, p. 21-22). 
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 Com o estabelecimento do novo marco regulatório, os convênios, antes utilizados 

como instrumento geral das parcerias (excetuando-se as firmadas com OS’s e OSCIP’s), 

passam a se limitar às firmadas entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles 

vinculadas (art. 84 e 84-A), ou seja, aos convênios em sentido estrito, realizados entre 

órgãos e entidades da administração pública (MATOS, 2017, p. 31). 

  Com isso, deixa-se de aplicar os convênios aos pactos entre um ente estatal e 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, excetuando-se as entidades 

filantrópicas e sem fins lucrativos para ações do SUS, ressalva feita no art. 3º, IV, da Lei 

nº 13.019/2014 (MURARO, 2017, p. 45). 

 Todas as demais parcerias da administração com organizações da sociedade civil, 

então, passam a ser regidas pela nova regulamentação, que criou um regime jurídico 

próprio para as parcerias destas com a administração pública. 

 Para fins de aplicação da Lei nº 13.019/2014, consideram-se organizações da 

sociedade civil (OSC’s) entidades privadas sem fins lucrativos que: i) não distribuam 

entre os sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 

eventuais resultados, excedentes operacionais, dividendos, participações e outros, 

auferidos no exercício das atividades; ii) que apliquem estes integralmente na consecução 

do objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 

de reserva (art. 2º, I, “a”). 

 Além dessa conceituação geral, a Lei traz um rol exemplificativo (MATOS, 2017, 

p. 32) de OSC’s, tais como: sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867/1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 

as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 

de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 

atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social (art. 2º, I, “b”).     

 Por fim, as organizações religiosas dedicadas a atividades de interesse público e 

de cunho social, que não tenham fins exclusivamente religiosos, também são 

consideradas OSC’s para fins de aplicação da Lei (art. 2º, I, “c”).     

 Para as parcerias com as OCS’s, o novo marco regulatório prevê três instrumentos: 

dois que envolvem repasse de recursos financeiros, o termo de colaboração e o termo de 

fomento; e um que não envolve repasse de recursos, o acordo de cooperação. 

 O termo de colaboração é o instrumento para parcerias com transferência de 

recursos financeiros para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 
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propostas pelo Poder Público (art. 2º, VII). Assim, o termo de colaboração deve ser 

adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho de iniciativa 

desta (art. 16). 

  Já o termo de fomento envolve de igual modo transferência de repasse financeiro 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mas as parcerias são 

propostas pelas organizações da sociedade civil (art. 2º, VIII). Assim, o termo de fomento 

é adotado para planos de trabalho propostos pelas próprias OCS’s (art. 17). 

   O objetivo deste fomento é apoiar iniciativas das organizações para “atrair para 

as políticas públicas tecnologias socais inovadoras, fomentar projetos e eventos nas mais 

diversas áreas e ampliar o alcance das ações desenvolvidas por parte das organizações” 

(BRASIL, 2016, p. 22). 

  Por fim, há o acordo de cooperação, que pode ser de iniciativa de qualquer parte 

(MURARO, 2017, p. 49) visando da mesma forma finalidades de interesse público e 

recíproco, mas que não envolve a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A). 

Nestes, não há repasse de valores, mas pode haver dispêndio de recursos públicos para a 

execução, como por exemplo estar associado a doação de bens ou outra forma de 

compartilhamento de recurso (MENDES, 2017, p. 87-89). 

  Para os três instrumentos, a Lei nº 13.019/2014 estipula clausulas essenciais, tais 

como a descrição do objeto; as obrigações dos partícipes; o valor envolvido e o 

cronograma de desembolso deste (quando o caso); a vigência da parceria e as hipóteses 

de prorrogação desta; a forma, metodologia e prazos para a prestação de contas; a forma 

de monitoramento e avaliação; a obrigação de restituir recursos nos casos previstos na 

Lei; a responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro 

dos recursos recebidos, dentre outros (art. 42). 

  Dessa forma, os termos de colaboração e de fomento e o acordo de cooperação 

contém as principais regras da parceria, figurando como o documento principal. Como 

anexo destes, deve constar o plano de trabalho, que será parte integrante do termo/acordo 

(art. 42, § único). O plano de trabalho figura como um acessório, mas não menos 

importante, eis que é o instrumento de base para o monitoramento, avaliação e controle 

do cumprimento das metas estabelecidas (MURARO, 2017, p. 83).  

 Para os termos de colaboração e fomento, que envolvem repasses financeiros, 

deve constar do plano de trabalho: i) atividades ou projetos a serem executados e metas a 

serem atingidas, bem como forma de execução destes; ii) descrição da realidade objeto 
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da parceria e nexo com as atividades/projetos e metas; iii) receitas e despesas; iv) 

parâmetros para verificar o cumprimento das metas (art. 22).   

 Para a seleção de qual organização receberá a transferência de recursos públicos, 

os termos de fomento e colaboração devem, como regra geral, ser precedidos de 

chamamento público (art. 24, com exceção indicada no art. 295). Há, porém, hipóteses 

nas quais a administração pode dispensar o chamamento (art. 306), bem como casos nos 

quais este é considerado inexigível (art. 317).  

  Para acordos de colaboração, o chamamento só será necessário se o objeto 

envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 

de recurso patrimonial (art. 29). 

 O chamamento público pode ou não ser precedido de Procedimento de 

Manifestação de Interesse Social (PMIS), por meio do qual as OSC’s, bem como 

movimentos sociais e cidadãos, poderão apresentar propostas à administração para que 

esta analise a possibilidade de realizar um chamamento para firmar parceria nos moldes 

manifestados (art. 18).  

   Cabe destacar que a administração instaura o PMIS conforme conveniência e 

oportunidade, não sendo este condição ao chamamento público. Além disso, se realizado 

o PMIS, este pode ou não culminar posteriormente em um chamamento, inexistindo 

obrigatoriedade (GONÇALVES; CARVALHO; 2017, p. 137). 

  O objetivo do chamamento é selecionar as organizações que tornem mais eficaz a 

execução do objeto da parceria (art. 24). Ou seja, figura como um processo seletivo prévio 

e visa conferir igualdade de oportunidades para todas as OSC’s interessadas na parceria 

a ser firmada (MANGUEIRA, 2017, p. 154-155). Para tanto, devem ser adotados no 

                                                           
5 Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 

às leis orçamentárias anuais serão celebrados sem chamamento público. 
6 Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: I - no caso de 

urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, 

pelo prazo de até cento e oitenta dias; II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da 

ordem pública ou ameaça à paz social; III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas 

ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança; VI - no caso de atividades voltadas ou 

vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da 

sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.          
7 Art. 31.  Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição 

entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 

somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: I - o objeto da parceria 

constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as 

instituições que utilizarão os recursos; II - a parceria decorrer de transferência para organização da 

sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, 

inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de 

março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art12%C2%A73i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art12%C2%A73i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art26
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chamamento procedimentos claros, objetivos e simplificados, estabelecendo-se, sempre 

que possível, os critérios a serem seguidos, especialmente em relação aos objetivos, 

metas, custos e indicadores de resultados (art. 23).  

   O edital do chamamento deve especificar o objeto da parceria e o valor previsto 

para esta, a forma de apresentação das propostas, os critérios de seleção e julgamento, a 

minuta do instrumento a ser firmado, dentre outros (art. 24, § 1º). 

 Observa-se, assim, que a administração tem o dever de estabelecer requisitos a 

serem cumpridos pelos interessados, visando-se a eficiência da parceria a ser firmada, 

para que esta seja realizada com adequada relação entre a verba pública dispendida e as 

vantagens obtidas no emprego desta (MANGUEIRA, 2017, p. 155-157). 

   Encerrado o chamamento, a administração ordenará as propostas, selecionará uma 

OSC e verificará a regularidade da organização para firmar a parceria. Se esta não atender 

aos critérios e requisitos estabelecidos na Lei nº 13.019/2014, a imediatamente mais bem 

classificada poderá ser convidada (art. 28). 

  Selecionada a OSC e firmado o termo ou acordo, a parceria é objeto de 

monitoramento e avaliação pela administração pública, que deve emitir relatório técnico 

nos casos que envolvem repasse de recursos, com análise, dentre outros aspectos, das 

atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto obtido com a execução da 

parceria, com base nos indicadores estabelecidos no plano de trabalho. O relatório é 

submetido a uma comissão de monitoramento e avaliação designada (arts. 58 e 59).  

 Às organizações cabe prestar contas à administração, de acordo com as normas 

fixadas no instrumento de parceria e no plano de trabalho, devendo a prestação conter 

informações que permitam avaliar o andamento da parceria (se ainda não finda) ou 

concluir que o objeto da parceria finalizada foi executado conforme pactuado, 

descrevendo-se as atividades realizadas e comprovando-se o alcance das metas e dos 

resultados (arts. 63 e 64). 

 Os recursos recebidos pelas OSC’s só devem ser aplicados dentre as previsões da 

Lei nº 13.019/2014 para o cumprimento da finalidade pactuada (arts. 45 e 46), estando 

previstas sanções para organizações que executem a parceria em desacordo com o plano 

de trabalho e com a legislação (art. 73). 

 Sendo estas as principais características do Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil, cabe analisar se as Associações de Pais e Mestres (APM’s), pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos vinculadas a unidades de ensino, 

enquadram-se nos requisitos traçados. 



14 
 

 

 

4. Configuração das APM´s como Organizações da Sociedade Civil  

 

  As Associações de Pais e Mestres (APM’s) consolidaram-se ao longo do tempo 

como entidades que representam a comunidade escolar, agrupando os profissionais que 

atuam na escola, bem como os alunos e os pais ou responsáveis por estes (SOUZA, 2012, 

p. 58-69).  

 No presente artigo, para análise da configuração destas associações, será utilizado 

como parâmetro a regulamentação existente do Município de São Paulo, que foi 

recentemente atualizada por meio da Portaria SME/SP nº 8.707/16, com alterações pela 

Portaria nº 3.539/2017. 

  De acordo com tal regulamentação, a APM é pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, que se constitui como órgão representativo de pais, responsáveis ou 

tutores dos alunos menores de 18 (dezoito) anos, educandos matriculados a partir de 18 

(dezoito) anos, corpo docente e demais servidores em exercício na unidade (art. 3º).  

  A APM volta-se a auxiliar a escola a atingir os objetivos educacionais, 

contribuindo para a construção do Projeto Político-Pedagógico, sendo elo entre a equipe 

escolar, educandos, família e comunidade (art. 2º). 

  Dessa forma, os atores envolvidos nas APM’s atuam na associação como 

sociedade civil organizada que traz contribuições à seara pública, pressuposto que nos 

permite analisar se, além disso, se enquadrariam também no conceito de organização da 

sociedade civil do marco regulatório objeto de análise neste trabalho. 

  Como já destacado no item anterior, para fins de aplicação da Lei nº 13.019/2014, 

consideram-se organizações da sociedade civil entidades privadas sem fins lucrativos que 

não distribuem entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 

ou terceiros eventuais resultados, excedentes operacionais, dividendos, participações e 

outros, aplicando estes integralmente na consecução do objeto social, de forma imediata 

ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou de reserva (art. 2º, I, “a”). 

  Vejamos se tais requisitos são atendidos pelas APM’s de acordo com a 

regulamentação do Município de São Paulo (Portaria SME/SP nº 8.707/16, com 

alterações pela Portaria nº 3.539/2017). 

  Nos termos da Portaria nº 8.707/16, as APM’s são pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, que têm como finalidade, dentre outros, auxiliar a unidade a 
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atingir os objetivos educacionais, recebendo, gerindo, aplicando e prestando contas dos 

recursos financeiros disponibilizados pelos setores público ou privado (art. 2º, anexo I). 

  A associação mobiliza recursos, sejam humanos, materiais ou financeiros, e aplica 

estes para auxiliar a unidade escolar, visando a melhoria do ensino e da aprendizagem, o 

desenvolvimento de atividades educacionais, a conservação e manutenção dos 

equipamentos e das instalações (art. 2º). 

  Os recursos da APM podem advir de repasses do setor público, convênios e 

parcerias pecuniárias de terceiros, colaboração de associados ou contribuições 

espontâneas de alunos, pais/responsáveis/tutores, professores e demais servidores da 

unidade (receitas ordinárias), bem como de subvenções diversas, festividades, 

campanhas, doações, juros e rendimentos de aplicações e outras fontes (receita 

extraordinária) (art. 22). 

  Todo recurso recebido pela APM deve ser imediatamente depositado em uma 

conta bancária específica para esse fim (art. 23) e a aplicação ocorrerá de acordo com o 

Plano Anual de Atividades e o Plano Orçamentário, se for recurso do fundo financeiro 

próprio, ou de acordo com o plano específico de aplicação dos recursos, se forem oriundos 

do setor público, convênios e parcerias de terceiros (art. 24). A APM não remunerará seus 

dirigentes e não distribuirá lucros, vantagens nem bonificações a qualquer título (art. 39). 

 Percebe-se, então, que os requisitos gerais da Lei nº 13.019/2014 (art. 2º, I, “a”) 

são cumpridos pelas APM’s, faltando analisar as condições específicas, indicadas para 

firmar as parcerias do MROSC. 

  Abaixo serão apontados os requisitos previstos nos art. 33 da Lei nº 13.019/2014 

para celebrar termo de colaboração e termo de fomento, que envolvem repasse de recursos 

financeiros, fazendo-se um contraponto com a regulamentação das APM’s no Município 

de São Paulo.  

  Nos termos do citado art. 33, as organizações da sociedade civil deverão ser 

regidas por normas de organização interna que prevejam:        

 

i) “objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social”; 

  Pelo já apontado, a relevância pública e social das atividades das APM’s é 

inquestionável. 
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ii) “que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei 

e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta”; 

  Em caso de extinção ou desativação da escola e consequente dissolução da APM, 

todos os bens e valores serão doados a APM de outra unidade de ensino municipal (art. 

25). 

iii) “escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade”; 

  Há previsão expressa da necessidade de a APM organizar e manter atualizada a 

escrituração contábil da Associação (art. 14). 

iv) “possuir (...) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro 

ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 

respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal 

ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada 

ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los”; 

  As APM’s, como pessoas jurídicas de direito privado, possuem CNPJ. O requisito 

do tempo deste cadastro é que poderia ser restritivo em caso de novas unidades escolares, 

mas como é admitida a redução do prazo, as APM’s de novas escolas poderiam ter os 

prazos diminuídos porque se encaixariam na hipótese de nenhuma outra organização 

atingir aquela unidade educacional específica. 

v) “possuir (...) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante”; 

  Este requisito poderia ser restritivo em caso de novas unidades escolares ou de 

objeto de parceria nunca antes executado por uma APM específica, o que não costuma 

ser a regra, eis que as APM’s em geral foram constituídas há muitos anos e tem vasta 

experiência na aplicação de recursos nas unidades. 

vi) “possuir (...) instalações, condições materiais e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas”;     

  As APM’s, em geral, cumprem também tal requisito, usufruindo das instalações 

da unidade de ensino, das condições materiais advindas dos recursos obtidos e tendo 

capacidade operacional para as atividades comumente exercidas. 
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  Por fim, a Lei nº 13.019/2014 prevê para a celebração das parcerias a apresentação 

de documentos (art. 34) que também poderiam ser fornecidos pelas APM’s. Tratam-se de 

certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 

ativa; certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 

estatuto registrado e de eventuais alterações; cópia da ata de eleição do quadro dirigente 

atual; relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade e comprovação de que a 

organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado.          

  Assim, quanto aos aspectos formais, as APM’s, considerando-se a 

regulamentação do Município de São Paulo (Portaria SME/SP nº 8.707/16), podem se 

enquadrar como OSC pela Lei nº 13.019/2014 (art. 2º, I, “a”) e, em geral, estão aptas a 

cumprir os requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento 

(arts. 33 e 34).  

  Cabe, então, analisar a pertinência de as APM’s firmarem tais termos, o que será 

melhor explorado no item a seguir. 

 

 

5. Repasses financeiros pelo MROSC e programas próprios de transferência de 

recursos na educação 

 

  Tendo-se verificado que as APM’s podem se enquadrar como OSC’s pela Lei nº 

13.019/2014, cabe analisar a viabilidade de se firmar, fora do âmbito do PDDE8, as 

parcerias previstas no MROSC com APM’s. 

 Como visto, o termo de colaboração é o instrumento para parcerias propostas pela 

administração pública que envolvem transferência de recursos financeiros (art. 2º, VII, e 

art. 16). Já o termo de fomento é o instrumento para parcerias propostas pelas próprias 

OSC’s que também envolvem repasse financeiro (art. 2º, VIII, e art. 17).  

 Dessa forma, as APM’s poderiam firmar termos de fomento quando propuserem 

ao Poder Público uma parceria, para consecução de um plano de trabalho, bem como 

termo de colaboração quando a iniciativa partir da própria administração. 

 O chamamento público pode ser dispensado, enquadrando-se as APM’s na 

seguinte hipótese de dispensa: “no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 

de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da 

                                                           
8 Vedação do art. 3º, VII, da Lei nº 13.019/2014 
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sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política” (art. 

30, VI). 

 Assim, parece viável que, para projetos específicos, devidamente previstos em 

plano de trabalho, o Poder Público utilize o MROSC para firmar termo de colaboração 

ou de fomento com as APM’s. 

 Como tais termos, porém, tem vigência específica para uma política mais 

permanente e ampla de repasse de recursos financeiros às APM’s, é interessante que o 

ente público crie um Programa próprio, como o PDDE do governo federal e o PTRF do 

Município de São Paulo, adotando uma política mais contínua. 

 Os Programas de repasses financeiros a APM’s tem como base três eixos de 

orientação: descentralização administrativo-orçamentária, autonomia das unidades 

escolares e gestão democrática. 

A descentralização administrava pode ser identificada com a própria Reforma 

Gerencial, já explorada no item II deste artigo, que se pauta em premissas como: 

(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo 

recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (2) 

descentralização administrativa, através da delegação de 

autoridade para os administradores públicos transformados em 

gerentes crescentemente autônomos; (3) organizações com poucos 

níveis hierárquicos ao invés de piramidal; (4) pressuposto da 

confiança limitada e não da desconfiança total; (5) controle por 

resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, 

dos processos administrativos; e (6) administração voltada para o 

atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida (BRESSER-

PEREIRA, 1996, p. 11-12). 

 

 Especificamente no âmbito educacional, a descentralização administrativa 

também envolveu “autonomização da unidade escolar (...), quando a escola é a última 

unidade do processo de descentralização, e passa a definir as prioridades, receber e gerir 

recursos e prestar contas à Prefeitura ou à Secretaria Estadual de Educação” (SUMIYA, 

2005, p. 54). 

 Assim, a descentralização administrativa está relacionada com maior conferência 

de autonomia às escolas. Esse processo de “autonomização” decorre da própria Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece como norte a construção 

progressiva de autonomia às unidades de ensino no Brasil:  

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público (art. 15 

da LDB).  

 

  A conferência de maior autonomia, por sua vez, está relacionada ao princípio da 

gestão democrática, previsto para o ensino público no art. 206, VI, da CF/88 e também 

regulamentado na LDB: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes (art. 14 da LDB).  

 

No mesmo sentido, está o Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei n.º 

13.005/2014), referente aos anos de 2014 a 2024, no qual, entre as diretrizes fixadas, está 

a “promoção do princípio da gestão democrática da educação pública”. 

De acordo com o PNE, tornou-se obrigatório aos entes públicos estaduais e 

municipais criar “leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 

democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação” (art. 9º).  

Outra obrigação estipulada no PNE é o apoio técnico e financeiro da gestão escolar 

mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação 

da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando a ampliação 

da transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática9.  

Percebe-se, assim, que a concessão de repasses diretos à gestão local está 

vinculada à promoção da participação da comunidade escolar no planejamento e na 

utilização de recursos.  

                                                           
9 Conforme estratégia 7.4 da meta 7 do PNE/2014 
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Por isso, o repasse de recursos financeiros a APM’s ou organizações similares sem 

fins lucrativos vinculadas a unidades de ensino possuem nortes e especificidades que vão 

além do MROSC, o que revela a importância da existência de Programas próprios de 

transferências de recursos no âmbito educacional. 

Dessa forma, apesar da viabilidade de se firmar termos de colaboração e de 

fomento com APM’s nos moldes do MROSC, as especificidades acima traçadas mostram 

a importância de regulamentações próprias para o atendimento da LDB e do PNE.  

Existindo programa específico, utilizasse-se a legislação deste, e não o MROSC, 

em sintonia com o previsto no art. 3º, VII, da Lei nº 13.019/2014, que expressamente 

afasta a aplicação do marco regulatório ao PDDE. 

Nada impede, porém, que as regulamentações próprias de repasses a organizações 

vinculadas a unidades de ensino inspirem-se no regramento do MROSC. É até 

recomendável que isso ocorra, para que haja aproximação da legislação específica de 

transferências de recursos a organizações sem fins lucrativos ligadas a unidades de ensino 

(como o PDDE e o PTRF) com a regulamentação geral de parcerias com organizações da 

sociedade civil (MROSC). 

 Nesse sentido, e tendo-se adotado neste artigo as APM’s do Município de São 

Paulo como eixo de análise, será realizado um comparativo entre a regulamentação do 

PTRF, Programa de Transferência de Recursos Financeiros da rede municipal de ensino 

de São Paulo, com o MROSC, servindo este de fonte para melhorias tanto no PTRF como 

para a criação/regulamentação de Programas similares por outros entes da federação. 

  

 

6. Contraponto entre a regulamentação do PTRF e o MROSC 

 

   O Programa PTRF foi instituído por intermédio da Lei Municipal de São Paulo nº 

13.991/2005 e definido como Programa de Transferência de Recursos Financeiros, 

através da Secretaria Municipal de Educação, em favor das Associações de Pais e Mestres 

das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (art. 2º Lei). 

A regulamentação principal do PTRF concentra-se na Lei nº 13.991/2005, bem 

como no Decreto nº 46.230/2005 e na Portaria SME/SP nº 4.554/2008. 

O Programa tem como objetivo orientador o fortalecimento da participação da 

comunidade escolar no processo de construção da autonomia das unidades de ensino (art. 

1º) e os recursos transferidos destinam-se a garantir ações que beneficiem os alunos e 
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que se voltem ao desenvolvimento de atividades educacionais e à implementação de 

Projetos Pedagógicos (art. 2º Portaria). 

  Feitas tais considerações iniciais, passa-se ao contraponto do que o PTRF e o 

MROSC têm em comum e o que os diferencia, indicando-se a previsão das respectivas 

legislações. 

 

6.1 Pontos de contato e de divergência entre o Programa e o Marco Regulatório 

 

 O PTRF, como visto, visa consagrar a autonomia das unidades de ensino e a 

participação da comunidade escolar (art. 1º Lei), o que está vinculado à gestão 

democrática. O MROSC, em sentido similar, traz regime jurídico fundamentado na gestão 

pública democrática, na participação social e no fortalecimento da sociedade civil, 

visando assegurar a construção de valores de cidadania e de inclusão social, a integração 

e a transversalidade de instâncias de participação social, a valorização da educação para 

a cidadania ativa, dentre outros princípios (art. 5º). 

  Como instrumentos para a consecução dos objetivos, a transferência de recursos 

financeiros no MROSC se dá por intermédio de termo de colaboração, se a parceria é 

proposta pela administração, ou de termo de fomento, de iniciativa da OSC (art. 2º, VII e 

VIII), sendo estabelecido para cada parceria um termo de acordo com as especificidades 

desta, mas que contém cláusulas comuns (art. 42). No PTRF, a transferência de recursos 

é efetivada mediante termo de compromisso firmado entre a Secretaria Municipal de 

Educação (SME/SP), por intermédio da Diretoria Regional de Ensino (DRE) responsável, 

e a APM (art. 3º Decreto), sendo a minuta do termo padronizada (consta do anexo único 

do Decreto). 

Antes da celebração do termo de compromisso, para adesão ao PTRF, a APM 

deve realizar cadastramento e habilitação junto à DRE respectiva, apresentando a 

documentação indicada na Portaria regulamentadora (anexo I, I). No MROSC, também 

está prevista a documentação a ser apresentada antes da celebração da parceria (art. 34). 

   Visando facilitar a compreensão da regulamentação do Programa, a SME/SP 

elaborou um manual de procedimentos para aplicação dos repasses referentes ao PTRF. 

Em sentido similar, a Lei nº 13.019/2014 prevê para o MROSC que a administração 

pública fornecerá manuais às OSC’s na celebração das parcerias (art. 63, § 1º).  

  O manual do PTRF prevê um Plano de Aplicação de Recursos, para o qual não há 

maiores especificações na legislação: 
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Item 3.3.1: “As prioridades estabelecidas (...) deverão ser 

registradas em Ata, consistindo no Plano de Aplicação dos 

Recursos (...)”. 

 

A APM pode utilizar a verba recebida apenas em despesas previstas neste Plano 

de Aplicação dos Recursos. Trata-se de plano no qual são pormenorizados os critérios de 

gastos, aprovados em reunião da APM, que deve ser enviado na prestação de contas junto 

com cópia da ata da reunião (item 14 anexo I Portaria). Se surgirem novas demandas, 

pode haver aditamento ao plano para incluí-las (item 4.1.7 manual). 

Em sentido similar, há no MROSC o plano de trabalho. Este plano, porém, é mais 

completo e pormenorizado do que o previsto para o PTRF, eis que indica, além da 

previsão de receitas e de despesas, a realidade que será objeto da parceria, o nexo de 

causalidade entre essa realidade e as atividades/projetos, a forma de execução destes, a 

descrição das metas e a forma de cumprimento destas, bem como a definição dos 

parâmetros para a aferição desse cumprimento (art. 22). Por outro lado, o plano pode ser 

revisto apenas para alteração de valores ou de metas (art. 57).  

Os recursos transferidos pelo PTRF são estabelecidos anualmente em orçamento 

pelo Município e, a cada exercício financeiro, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária, a SME/SP institui a forma de cálculo, o valor e a periodicidade das 

transferências (em parcelas), por intermédio de Portarias anuais (art. 2º Lei).  

O Plano de Aplicação dos Recursos do PTRF é anual, mas o período de utilização 

destes está vinculado a cada repasse (em geral, são três ao ano). As despesas devem ser 

realizadas entre a data da liberação dos recursos e o último dia do período correspondente 

ao repasse (item 12 anexo 1 Portaria), que são previstos nas Portarias expedidas a cada 

ano para o Programa. 

Já no MROSC, o plano de trabalho é firmado de acordo com o tempo de vigência 

estabelecido para aquela parceria e, para cada uma, há um cronograma de desembolso, 

sendo as parcelas liberadas de acordo com este cronograma (art. 48). A vigência da 

parceria poderá ser alterada se houver solicitação da OSC, formalizada e justificada, 

apresentada ao menos trinta dias antes do término (art. 55). 

A celebração do termo de compromisso com a APM no PTRF envolve menos 

passos do que a celebração dos termos de colaboração e fomento do MROSC, até porque 

este envolve parcerias com diferentes objetos e com OSC’s diversas, exigindo-se, dentre 

outros, demonstração de que os objetivos e finalidades da organização, bem como a 
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capacidade técnica e operacional desta, são compatíveis com o objeto da parceria, além 

da emissão de parecer de órgão técnico e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica 

da administração (art. 35). Também é exigida a realização de chamamento público10, 

ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade.  

  Nas parcerias do MROSC, por outro lado, os recursos podem ser utilizados para 

qualquer finalidade relacionada ao plano. Já no PTRF, os recursos devem ser aplicados 

de acordo com o rol trazido pela legislação (art. 3º Lei) para: (a.)  manutenção, 

conservação e pequenos reparos da unidade; (b.) contratação de serviços; (c.)  aquisição 

de material permanente ou de material de consumo necessário ao funcionamento da 

unidade; e (d.) desenvolvimento de atividades educacionais e na implementação de 

projetos pedagógicos. 

 Em ambos os casos, os recursos são destinados exclusivamente para pagamento 

de despesas relacionadas com o objeto, seja do Programa PTRF (art. 6º Decreto), seja da 

parceria do MROSC (art. 45). 

  No PTRF, os recursos não podem ser aplicados em gastos de pessoal, seja do 

Quadro Geral da Prefeitura ou contratado pelos órgãos da Administração (art. 3º Lei), e 

no MROSC é vedado, como regra geral, o pagamento a servidor ou empregado público11 

(art. 45, II). Diferentemente, porém, na vigência da parceria pode ser paga remuneração 

da equipe que executa o plano de trabalho, incluindo-se encargos sociais e trabalhistas 

(art. 46, I).  

Os recursos do PTRF são creditados e geridos em conta específica aberta pela 

APM para pagamento de despesas do Programa, no banco indicado pelo Município (item 

11 anexo 1 Portaria). Da mesma forma, no MROSC, os recursos da parceria serão 

depositados em conta corrente específica na instituição financeira pública determinada 

pela administração, mas, diferentemente do PTRF, isenta de tarifa bancária (art. 51). 

As despesas do PTRF são pagas mediante cheque nominativo ao credor ou ordem 

bancária (art. 6º Decreto e item 11 anexo 1 Portaria)12, sendo que no MROSC toda 

                                                           
10 Que pode ou não ser precedido do Procedimento de Manifestação de Interesse Social (arts. 18 a 21 da 

Lei nº 13.019/2014) 
11 Salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias 
12 Para superação desta limitação, a Portaria 8.707/2016, alterada pela Portaria nº 3.539/2017, que 

reorganiza o Estatuto Padrão das APMs, previu que a movimentação bancária será efetuada, 

preferencialmente, com cartão de débito (art. 11, inciso X, § 4º). Porém, para que a utilização do cartão, 

bem como outros meios, seja admitida no Programa, são necessárias alterações específicas do Decreto e da 

Portaria regulamentadores do PTRF 
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movimentação de recursos é feita por transferência eletrônica para identificação do 

beneficiário final (art. 53). 

Ao final da realização das despesas, os bens adquiridos com verba do PTRF 

deverão ser incorporados ao patrimônio do Município e as unidades beneficiadas ficam 

responsáveis pela guarda e conservação destes (item 15 anexo 1 Portaria). Já no MROSC, 

os bens remanescentes, que foram necessários à consecução do objeto da parceria, mas a 

este não se incorporaram (art. 2º, XIII), devem ter o destino definido a critério do 

administrador público, podendo ser doados (art. 36). 

  Destacados os pontos centrais de contato e de divergência entre a regulamentação 

do PTRF e o MROSC, passa-se à análise comparativa de dois eixos centrais: forma de 

compras e contratações e forma de prestação de contas. 

 

6.2 Eixos centrais de transferência de recursos: forma de gasto e de prestação de contas 

 

 Quando se trata de transferência de recursos públicos, dois pontos chaves devem 

ser analisados: quais são as regras para a utilização desses recursos (forma de 

compra/contratação) e como se dará a prestação de contas acerca dessa utilização. 

Dada a natureza das organizações da sociedade civil como entidades privadas sem fins 

lucrativos, sociedades cooperativas ou organizações religiosas (art. 2º, I), o MROSC 

previu expressamente que não se aplica às parcerias firmadas com as OSC’s o disposto 

na Lei no 8.666/1993 (art. 84), ou seja, a Lei de Licitações que rege as compras e 

contratações públicas. 

Apenas visando facilitar o processo de compras e contratações, a Lei nº 

13.019/2014 prevê que este poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico 

disponibilizado pela administração pública às OSC’s, que é aberto ao público via internet 

e permite que interessados formulem propostas (art. 80).  

No PTRF, entretanto, apesar da natureza da APM, que é pessoa jurídica de direito 

privado, o Decreto e a Portaria regulamentadores do Programa preveem que, seja na 

aquisição de bens ou na contratação de serviços, deve a associação pautar-se pela 

legislação que rege licitações e contratos da Administração Pública, em especial a Lei nº 

8.666/1993 (art. 2º do Decreto e item 13 anexo I Portaria). 

No Manual do PTRF, consta a seguinte orientação - Parâmetros Legais para a 

Realização de Serviços de Manutenção (item 3.4.5): 
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Somente os serviços com acompanhamento técnico, considerados 

“serviços de engenharia” poderão atingir o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), considerando-se material e mão-de-obra. O 

limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é utilizado para os demais 

serviços (material e mão-de-obra) e aquisições por item de despesa, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou 

compra.  

 

Tratam-se dos valores referentes às regras de dispensa de licitação, que estão 

previstas no art. 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993, recentemente alterados para 

respectivamente R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00 pelo Decreto Federal nº 9.412/2018 (o que 

ainda não foi atualizado no Manual do PTRF).  

Na prática, assim, não são efetuadas licitações, até em razão das limitações de 

cada APM, vinculada ao âmbito restrito de apenas uma unidade de ensino. As APMs são 

orientadas de acordo com o Manual a efetuarem cada aquisição de bem ou contratação de 

serviço dentro do limite legal que dispensa o procedimento licitatório. 

Além dessa incongruência prática de se exigir o respeito à Lei 8.666/93, mas só 

operar dentro dos limites de dispensa desta, o que confirma que a APM não possui 

estrutura para licitar, as APM’s são pessoas jurídicas de direito privado, havendo suporte 

jurídico para exigir desta que, no recebimento de verba pública, cumpra o dever de 

observar princípios como isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência, mas não 

necessariamente seguir os procedimentos licitatórios. Nessa linha, está o Programa 

PDDE, conforme Resolução/CD/FNDE nº 9 de 201113. 

Como a exigência de observância à Lei de Licitações não está prevista na Lei 

instituidora do PTRF, mas sim no Decreto e na Portaria regulamentadores do Programa, 

há espaço para que o Município reanalise a questão, tendo como norte não apenas o 

PDDE, mas também o MROSC, como marco geral das parcerias. 

                                                           
13 Art. 2º As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços com os repasses efetuados à custa 

do PDDE, pelas UEx e EM, deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que representam produtos e serviços de 

boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa 

para o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de preços que deverá abranger o maior número 

possível de fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser 

adquirido e/ou contratado. 
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Outro eixo central que deve ser analisado refere-se à forma de prestação de contas 

dessas aquisição e contratações, prestação essa que acaba tendo como reflexo o próprio 

processo de compras e contratação de serviços. 

Analisando-se as regras de prestação de contas do PTRF, percebe-se que envolve 

muitos procedimentos, caracterizando-se como burocrática. Exige-se que as APM’s 

forneçam muitas informações e documentos, tais como (a.) comprovação da 

compensação do cheque; (b.) apresentação dos cheques rasurados e cancelados, com 

justificativa; (c.) dois carimbos nos documentos fiscais: um na frente, para identificação 

do repasse do PTRF e do número do cheque, e outro no verso, para que se ateste o 

recebimento da mercadoria ou serviço com assinatura do Presidente da Diretoria 

Executiva e de Membro do Conselho Fiscal. Se houver recolhimento de tributos, deverá 

ser utilizado um terceiro carimbo para informar os respectivos valores; (d.) a nota fiscal 

deve ser sem abreviações no campo “descrição do Produto/Serviço”; (e.) na nota fiscal, 

deve ter carimbo da empresa emitente com quitação do valor; dentre outros. 

Não há, porém, nenhuma exigência de demonstração que a aquisição ou prestação de 

serviços prevista no Plano de Aplicação dos Recursos foi concretizada, ou seja, não se 

reverificam os resultados alcançados na utilização da verba. 

  Já no MROSC, uma das principais diretrizes é a priorização do controle de 

resultados (art. 6º, II, Lei). Este controle é feito pela verificação do alcance das metas e 

dos resultados previstos para a parceria, sendo esta a base da prestação de contas das 

parcerias (art. 2º, XIV).  

  A Lei nº 13.019/2014 também prevê que regulamento estabelecerá procedimentos 

simplificados para a prestação, bem como que a administração fornecerá manuais tendo 

como premissas essa simplificação e a racionalização dos procedimentos (art. 63). 

A base da prestação de contas apresentada pela OSC é um relatório de execução, 

que deve indicar as atividades ou projetos desenvolvidos e cotejar as metas propostas com 

os resultados alcançados (art. 66, I).  

Apenas na hipótese de descumprimento de metas e resultados é que deve ser 

apresentado um relatório de execução financeira, com a descrição das despesas e receitas 

realizadas e a vinculação destes com a execução do objeto (art. 66, II). 

O intuito principal é que a prestação de contas contenha os elementos que 

permitam avaliar o andamento da parceria, se ainda em curso, ou a execução do objeto 

pactuado, se já finalizada a parceria. Se metas e resultados forem descumpridos sem 

justificativa suficiente é que serão glosados os valores (art. 64).          
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 Se a duração da parceria for superior a um ano, a prestação de contas deverá ser 

feita ao fim de cada exercício, monitorando-se o cumprimento das metas e os resultados 

já alcançados. Caso contrário, é feita prestação de contas única, avaliando-se se o objeto 

foi cumprido (art. 67). 

O julgamento das prestações de contas tem três parâmetros: regular, quando 

verificado de forma clara o cumprimento dos objetivos e metas; regular com ressalva, 

quando constatada impropriedade ou qualquer outra falta formal, mas que não resulte em 

dano; irregular, se não houver prestação de contas, se ocorrer descumprimento 

injustificado dos objetivos e metas, se verificado dano ao erário por ato de gestão 

ilegítimo/antieconômico ou, por fim, se houver desvio de bens ou valores públicos (art. 

72). 

Antes do julgamento, se constatada irregularidade ou omissão, será concedido 

prazo para saneamento. Não havendo este, deve haver apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano, para ressarcimento (art. 70).  

 Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, a OSC poderá solicitar 

que o ressarcimento seja por meio de ações compensatórias de interesse público, com 

novo plano de trabalho, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de 

restituição integral dos recursos (art 72, § 2o). 

  Estas são as principais regras traçadas na prestação de contas do MROSC, 

identificando-se a adoção de um modelo finalístico (MONTE, 2017, p. 211), em 

contraponto a um modelo mais burocratizado do PTRF. 

 

6.3 Pilares do MROSC 

 

 Feito o contraponto entre os principais pontos de contato e de divergência entre o 

MROSC e o PTRF, cabe por fim traçar pontos chave do MROSC que servem de 

inspiração e norte para parcerias público-privadas em geral e para Programas de 

transferências de recursos como PTRF e similares. 

 Como já destacado, a prestação de contas no MROSC é voltada ao controle dos 

resultados alcançados com a parceria. A cultura empregada é de “menor apego aos 

detalhes formais da execução do objeto e de maior pragmatismo na verificação dos seus 

resultados”, voltando-se o MROSC à eficácia da parceria firmada (MONTE, 2017, p. 

239). 
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 A adoção desse paradigma, cabe destacar, não significa que haverá menor 

acompanhamento das parcerias ou menor rigor no dever de fiscalizar os recursos públicos. 

O controle de resultados deve ser atrelado a uma postura ativa da administração, de 

permanente gestão e monitoramento, bem como à transparência, que garante o controle 

social. 

  Estes dois pontos podem ser identificados no MROSC. 

  A gestão da parceria é priorizada no marco regulatório, que prevê que para os 

termos de colaboração e de fomento, que envolvem repasse de recursos financeiros, a 

designação de gestor da parceria, bem como de comissão de monitoramento e avaliação 

(art. 35, V, “g” e “h”). 

   O gestor é um agente público que será responsável pela gestão da parceria, na 

qual exercerá poderes de controle e fiscalização (art. 2, VI). Já a comissão de 

monitoramento e avaliação é um órgão colegiado que será formado para monitorar e 

avaliar as parcerias celebradas (art. 2º, XI). 

O monitoramento realizado será retratado em relatório técnico elaborado pela 

administração, que o submete à comissão designada, para homologação. Este relatório 

deverá conter, dentre outros aspectos, análise das atividades realizadas e do cumprimento 

das metas, com base nos indicadores estabelecidos no plano de trabalho (art. 59). 

Dessa forma, ao longo de toda a execução da parceria, o andamento dos projetos 

e atividades serão acompanhados pela administração, sempre com a atenção voltada aos 

resultados (BRASIL, 2016, p. 54). 

Além disso, o MROSC preza pela transparência e controle. Um dos fundamentos 

do marco regulatório é a transparência na aplicação dos recursos públicos, assegurando-

se o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas (art. 5º, 

IV). E, como uma das diretrizes fundamentais do regime das parcerias, a Lei nº 

13.019/2014 elencou o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de 

informação, transparência e publicidade (art. 6º, V). 

Por isso, a administração pública deverá manter, em sítio oficial na internet, a 

relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho (art. 10) e as OSC’s 

devem divulgar na internet e em locais visíveis de sedes e estabelecimentos todas as 

parcerias celebradas com a administração (art. 11). 

  A prestação de contas, inclusive, deve ser feita em plataforma eletrônica, 

permitindo-se a visualização por qualquer interessado (art. 65). 
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 Trata-se de transparência ativa, a ser promovida pela administração da seleção das 

OSC’s, às parcerias firmadas, aos atos de gestão e monitoramento, até a prestação de 

contas, perpassando toda a execução da parceria (BRASIL, 2016, p. 37-38). 

 Tratam-se, assim, de pilares do MROSC que devem estar interligados, prezando-

se por princípios caros à nova gestão pública, em busca de maior eficiência na aplicação 

dos recursos públicos. 

  

7. Conclusões 

 

  O presente artigo trouxe análise do MROSC, marco regulatório das parcerias entre 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) e administração pública, estabelecido pela Lei 

nº 13.019/2014, contextualizando-o com a agenda da nova gestão pública e explorando 

as principais características trazidas pela regulamentação das parcerias. 

  Como norte, objetivou-se verificar a pertinência de se aplicar o MROSC a 

transferências de recursos públicos a entidades vinculadas a unidades de ensino, fora do 

âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de âmbito federal, em razão de 

vedação legal relacionada a este. 

 Constatou-se que as Associações de Pais e Mestres (APM’s), utilizando-se como 

parâmetro a regulamentação destas no Município de São Paulo, podem se enquadrar como 

Organizações da Sociedade Civil nos termos do MROSC, viabilizando-se que sejam 

firmados termos de colaboração ou fomento. 

 Por outro lado, analisando-se os eixos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases 

e pelo Plano Nacional de Educação acerca de repasses financeiros a unidades de ensino 

ou entidades a estas vinculadas, verificou-se três diretrizes específicas de orientações: 

descentralização administrativo-orçamentária, autonomia das unidades escolares e gestão 

democrática.  

Em razão desses nortes e especificidades, que vão além do MROSC, constatou-se 

a importância da existência de Programas próprios de transferências de recursos no 

âmbito educacional, com regulamentação própria, o que não impede que estas inspirem-

se no regramento do MROSC, o que é desejável para a aproximação com o regime geral 

de parcerias. 

 Por isso, realizou-se um comparativo entre a regulamentação do Programa de 

Transferência de Recursos Financeiros da rede municipal de ensino de São Paulo, PTRF, 

com o MROSC, apontando-se pontos de contato e divergência, que demonstram como há 
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aproximações consideráveis entre os regimes e, ao mesmo tempo, como eixos centrais 

diferenciam-se, como o regime de aquisições e contratações e a forma de prestação de 

contas.  

  Explorando-se os pilares do MROSC, verificou-se como o margo regulatório pode 

servir de norte orientador para criação ou regulamentação de Programas próprios de 

Estados e Municípios para repasses financeiros a APM’s ou entidades similares, 

primando-se por princípios em voga na agenda na nova gestão pública, em busca de maior 

eficiência nas parcerias realizadas. 

 Considerando-se a amplitude e a importância do MROSC como marco das 

parcerias entre entidades privadas sem fins lucrativos e administração pública, objetivou-

se contribuir para a análise do tema no âmbito das transferências de recursos na educação, 

sem olvidar das especificidades destas, mas visando cotejar os regimes jurídicos para 

aproximação no que é pertinente e no que pode trazer avanços e melhorias. 
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