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prego de Certas Armas Convencionais que podem e Família; e de Constituição e JUstiça:: de
ser Consideradas como Excessivas Lesivas ou Ge- Redação.
radoreas de Efeitos Indiscriminados, conhecida O SR. SAMPAIO DÓRIA - Sr. Presidente,
como Convenção sobre Certas Armas Convencio-

peço a palavra pela ordem.nais, instrumento que o Brasil ratificou em 3 de outu-
bro de 1995. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação V. Exa. a palavra.
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam O SR. SAMPAIO DÓRIA (PSDB - SP. Sem re-
resultar em revisão dos referidos Protocolos e Con- visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
venção, bem como quaisquer ajustes complementa- rior meu voto foi "sim".
res que, nos termos do inciso I do art. 49, da Consti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
tuição Federal, acarretem encargos ou compromis- do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
sos gravosos ao patrimônio nacional. substituição à Comissão de Trabalho, de Administra-

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor ção e Serviço Público, ao Sr. Deputado Marcelo
na data de sua publicação. Déda.

Sala das Sessões, 3 de março de 1999. - Re- 4 ~ O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Para emitir
lator, Marcelo Déda. parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michle Temer) - Os Srs. Sras. e Srs. Deputados, trata-se de emitir parecer,
que a aprovam queiram permanecer como estão. como Relator de plenário, ao mérito do Projeto de
(Pausa.) Aprovada. Lei n° 4.690, de 1998, que tem como autor o Poder

Vai ao Senado Federal. Executivo e cujos objetivos estão definidos na sua
ementa, quais sejam: dispor sobre a qualificação de

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrati-
palavra pela ordem.

vos, como organizações de sociedade civil de cará-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ter público, além de instituir e disciplinar os termos

V. Exa. a palavra. de parceria que os governos dos três níveis da Fe-
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão deração poderão realizar com tais entidades.

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior Na verdade, o que se quer é estabelecer um
meu voto foi "sim". novo marco legal, em face das várias entidades que

formam o denominado terceiro setor, propondo a
sua regulamentação, constituição, funcionamento,
modo de atuação, além de estabelecer um modo es-
pecial de relacionamento entre o Poder Público e as
chamadas instituições do terceiro setor. relações es-
sas denominadas parcerias, que serão mediadas
pela edição de um documento, espécie de contrato,
chamado "Termo de Parceria".

O projeto trata de qualificar essas organizaçõ-
es, estabelecendo critérios para que possam ser
consideradas como tais; estabelece uma classifica-
ção 'negativa daquelas instituições que não podem

,sêt 'enquadradas na categoria agora criada; adota
'regrtlspertinentes à elaboração do Termo de Parce-
, fia::estabelecendo as cláusulas essenciais que dele
devêm constar e o ritual que deverá ser obedecido
para -a sua' assinatura; edita normas pertinentes ao
controle da execução desse termo, à fiscalização da
aplicação de recursos públicos, quando- estiverem
envolvidos na celebração de tais termos, além de
outras providências.

A matéria foi originalmente distribuída para as
Comissões Técnicas e na Comissão de Trabalho, de

-\

O SR. JÚLIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
terior meu voto foi "não".

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
terior .meu voto foi "não".

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROJETO DE LEI N2 4.690, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 4.690, de 1998, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organiza-
ções de Sociedade Civil de Caráter Público,
lnstitui e disciplina o Termo de Parceria, e dá
outras providências. Pendente de pareceres

,das Comissões: de Trabalho, de Administra-
, ção e Serviço Público; de Seguridade Social
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Administração e Serviço Público teve por Relator o
eminente Deputado Milton Mendes, que não retomou
a esta Casa, na atual Legislatura, porque se candida-
tou ao Governo do Estado de Santa Catarina.

O Deputado Milton Mendes, ao estudar o proje-
to, manifestou-se criticamente com relação a vários
de seus aspectos e iniciou - registre-se a colabora-
ção inicial do Deputado Walter Pinheiro - um pro-
cesso de negociação envolvendo a Liderança do
Governo, Parlamentares e Líderes desta Casa e es-
pecialmente instituições da sociedade civil, associa-
ções civis e fundações que buscaram trazer colabo-
rações e sugestões na elaboração do projeto.

Ocorre, Sr. Presidente, que chegamos ao fim
da Legislatura passada sem que a matéria pudesse
ser trazida ao Plenário. Inaugurada a nova Legislatu-
ra, a Liderança do Governo propôs, e foi acolhido
pelo Plenário, requerimento de urgência.

v. Exa., Sr. Presidente, na condição de Presi-
dente da Casa, designou-me Relator no que concer-
ne ao mérito, e reinstalamos o processo de negocia-
ção política a respeito da matéria. Esse processo
teve ontem a sua conclusão numa verdadeira reu-
nião de audiência pública, envolvendo todos os Srs.
Parlamentares interessados no tema, que para lá se
dirigiram, com a participação de representantes de
Organizações Não-Governamentais, de instituições
ligadas à organização do terceiro setor, de repre-
sentantes do' Programa Comunidade Solidária, na
pessoa do Dr. Augusto Franco, com a presença de
alguém que muito colaborou na formação e na dis-
cussão do projeto substitutivo, o Dr. Eduardo Sabo,
membro do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, que vem a ser Curador das Fundações
do Distrito Federal. S.Sa. participou da reunião, ofe-
recendo uma contribuição muito qualificada na dis-
cussão que tivemos a oportunidade de travar.

A Relatoria, ao assumir a responsabilidade de
produzir esse substitutivo, apostou em dar continui-
dade ao processo de negociação inaugurado pelo
Deputado Milton Mendes e adotou como texto de re-
ferência para o seu trabalho justamente o substituti-
vo que fora produzido por S.Exa. A partir desse
substitutivo, iniciamos o debate e tivemos oportuni-
dade de examinar uma série de sugestões.

Ao produzir o substitutivo e apreciar emendas
e sugestões oferecidas, o Relator entendeu, com a
colaboração de todos os colegas que ontem partici-
param das negociações, que a filosofia do projeto
poderia ser sintetizada em quatro pontos. O primeiro
deles é que o objetivo do projeto não pode, em mo-
mento algum, ser confundido com nenhum tipo de

cooptação para a esfera de governo ou para a esfe-
ra da ação de instituições e organizações da socie-
dade civil, as chamadas ONGs, cuja principal carac-
terística é justamente a sua autonomia, a sua inde-
pendência e o caráter de organização sem qualquer
vinculação com o Poder Público e com os organis-
mos de Estado.

Ao mesmo tempo, ao definir os propósitos, os
objetivos e as regras pertinentes à parceria e a esta
nova relação inaugurada pelo projeto com instituiçõ-
es da sociedade civil, também chegamos à conclu-
são de que esse não seria um sistema excludente.
Por exemplo, ele está vindo para conviver com
aquele sistema que conhecemos, mediado pelas re-
gras que definem as instituições filantrópicas.

Não se trata, portanto, de sistema que substi-
tuirá a filantropia praticada pelas Santas Casas e por
associações que têm regras próprias e legislação
específica. Ele dispõe sobre o reconhecimento de
tais entidades e sobre os mecanismos necessários
para que elas realizem certas associações com o
Poder Público na realização de seus serviços.

Sr. Presidente, como referência para a elabora-
ção do substitutivo, registramos que ao longo dos úl-
timos anos - especialmente depois da aprovação do
texto constitucional de 1988 - assistimos à edição
de três leis em especial, que representaram marcos
da participação popular no processo de elaboração
da política pública e na realização de seus objetivos.
Trata-se da Lei Orgânica da Saúde, da Lei Orgânica
da Assistência Social e do Estatuto da Criança e do
Adolescente, todos com seus respectivos Conselhos
Nacional, Estaduais e Municipais. Eles estabelece-
ram novos instrumentos de participação popular na
elaboração das políticas públicas. A sociedade orga-
nizada ganhou espaço para sugerir e capacidade
para influir na deliberação de tais instâncias.

Ao estabelecer esse novo instrumento, não po-
deríamos fazer um by-pass daquilo que os conse-
lhos de produção de política pública tinham alcança-
do. Assim, foi preciso construir na lei pontos de con-
tato que permitissem a participação desses conse-
lhos no processo de funcionamento do novo siste-
ma.

Por fim, a lei estabelece um marco muito níti-
do: não permitimos qualquer confusão entre o siste-
ma de parcerias, as chamadas organizações sociais
e o processo de publicização executado pelo Gover-
no Federal, via medida provisória já promulgada. Tal
processo busca traduzir a estratégia do plano de re-
forma administrativa do Ministro Bresser Pereira e
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Além dis-
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so, a gratuidade dos serviços seria outra característi- obtido, solicitamos aos Srs. Deputados que retirem
ca a indicar o rumo das parcerias. aquelas que de fato estão aqui contempladas, par-

A partir dos marcos que estabeleceram as fron- cial ou totalmente. Em relação às emendas não in-
teiras do debate, iniciamos processo de negociação corporadas ao texto, pedimos a S.Exas. que ofere-
extremamente positivo. Dele participaram os Depu- çam sua colaboração para produzirmos um texto
tados Ronaldo Cezar Coelho, representando a Lide- que traduza o que for possível, em termos de con-
rança do Governo, Ivan Paixão, de Sergipe, Rafael senso potrtico, qualidade legislativa e inovações na
Guerra, de Minas Gerais, Emerson Kapáz, de São prática de relacionamento entre as organizações da
Paulo. O Deputado João Fassarella também teve sociedade civil e o Poder Público.
participação fundamental, porque permitiu que este Portanto, Sr. Presidente, o parecer do Relatar
Relator melhor compreendesse a matéria, já que é pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo
não acompanhei os trabalhos desenvolvidos no ano que neste momento apresenta à Mesa.
anterior, em função de estar na Liderança do PT. SUBSTlTUTIVO A QUE SE REFERE O ORA-
Sem dúvida, a extraordinária colaboração de S.Exa DOR:
permitiu a este Relator familiarizar-se com a matéria
objeto desta discussão.

Também houve a participação do Deputado
Gustavo Fruet, do Paraná, que apresentou voto em
separado. S.Exa. estabeleceu algumas divergências
com relação ao texto da Relatoria. No entanto, pela
evolução do debate, avaliou que era fundamental
preservar o acordo. O Deputado Gustavo Fruet en-
caminhará no momento oportuno declaração de
voto, marcando sua posição pessoal sobre vários
itens discordantes.

Houve também a participação de ilustre colega
do Pl do Ceará, de cujo nome não me lembro. Tra-
ta-se de colega desta nova legislatura, que deu
grande colaboração. S.Exa. foi portador das emen-
das do Deputado Bispo Rodrigues, que também co-
laborou no processo de elaboração do projeto.

A participação do Partido Democrático Traba-
lhista demonstrou o prestígio de seu Uder. S.Exa.
subscritou três emendas, as quais foram acolhidas
integralmente pela Relatoria e aceitas por todos os
Parlamentares que se incorporaram ao processo.

Menciono também a participação dos Deputa-
dos Flávio Ams, Roberto Jefferson e luciano Pizzat-
to, do PFl do Paraná. Enfim, houve participação ex-
tremamente qualificada de Deputados das mais va-
riadas legendas, que se incorporaram a este proces-
so.

Portanto, este parecer é hoje não apenas do
Relator, que já o herdara de um ex-colega. Trata-se
de um parecer de todos aqueles que nos ajudaram.
Este Relator nada mais é do que o porta-voz de
acordo já celebrado e que, se não traz o melhor tex-
to, traduz o texto político resultado da negociação.

Sr. Presidente, passo às mãos de V. Exa.
substitutivo que incorpora várias das emendas já
protocoladas. No entanto, a Relatoria dirige um ape-
Io aos autores das emendas. Em função do acordo

SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE lEI NII4.690, DE 1998

Dispõe sobre a qualificação de pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como organizações da socie-
dade civil de Interesse público, institui e
disciplina o Termo de Parceria, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Qualificação como Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público

Art. 111 Podem qualificar-se como organizações
da sociedade civil de interesse público as pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, des-
de que os respectivos objetivos sociais e normas es-
tatutárias afendãm'aos.requísítos instituídos por esta
lei. -,

§ 111 Para os efeitos desta lei, cons...erar-se
sem fins lucrativos e pessoa jurídica de direito priva-
do que não distribui, entre os seus sócios ou asso-
ciados, conselheiros, diretores, em,pregadosou doa-
dores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participaçoes ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplica inte-
gralmente na consecução do respectivo objeto so-
cial.

§ 211 A outorga da qualificação prevista neste
artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituídos por esta lei.

Art. 211 Não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co, ainda que se dediquem de qualquer forma às ati-
vidades descritas no art. 311 desta lei:

I - as sociedades comerciais;
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1/ - os sindicatos, as associações de classe ou IX - experimentação, não lucrativa, de novos
de representaçãode categoria profissional; modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos

11/ - as instituições religiosas ou voltadas para de produção, comércio, emprego e crédito;
a disseminação de credos, cultos, práticas e visões X - promoção de direitos estabelecidos, cons-
devocionais e confessionais; trução de novos direitos e assessoria jurídica gratui-

IV - as organizações partidárias e assemelha- ta de interesse suplementar;
das, inclusive suas fundações; XI - promoção da ética, da paz, da cidadania,

V - as entidades de benefício mútuo destina- dos direitos humanos, da democracia e de outros va-
das a proporcionar bens ou serviços a um círculo lores universais;
restrito de associados ou sócios; XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de

VI - as entidades e empresas que comerciali- tecnologias alternativas, produção e divulgação de
zam planos de saúde e assemelhados; informações e conhecimentos técnicos e científicos

VI/ - as instituições hospitalares privadas não que digam respeito às atividades mencionadas neste
gratuitas e suas mantenedoras; artigo.

VI/I - as esclas privadas dedicadas ao ensino Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a
formal não gratuito e suas mantenedoras; dedicação às atividades nele previstas configura-se

IX - as Organizações Sociais; mediante a execução direta de projetos, programas,
X _ as cooperativas; planos de ações correlatas, por meio da doação de

recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda
XI - as fundações públicas; pela prestação de serviços intermediários de apoio a
XII - as fundações, sociedades civis ou asso- outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos

ciações de direito privado criadas por órgãos público do setor público que atuem em áreas afins.
ou por fundações públicas; Art. 42 Atendido ao disposto no artigo anterior,

XIII - as organizações creditícias que tenham exige-se ainda, para qualificarem-se como Organiza-
quaisquer tipo de vinculação com o sistema financei- ções da Sociedade Civil de Interesse Público, que as
ro naconal a que se refere o art. 192 da Constituição pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por es-
Federal. tudos, cujas normas expressamente disponha sobre:

Art. 32 A qualificação instituída por esta Lei, ob- I _ a observância dos princípios da legalidade,
servado em qualquer caso, o princípio da Universali- impesssoalidade, moralidade, publicidade, economi-
zação dos serviços, no respectivo âmbito de atuação cidade e da eficiência;
das Organizações, somente será conferidas às pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 1/ - a adoção de práticas de gestão administra-
cuíos objetivos sociais tenha pelo menos uma das tiva, necessárias e suficientes a coibir a obtenção,

de forma individualou coletiva, de benefícios ou van-seguintes finalidades:
tagens pessoais, em decorrência da participação no

I - promoção da assistência social; respectivo processo decisório;
II - promoção da cultura, defesa e conservação III _ a constitulção de conselho fiscal ou órgão

do patrimônio histórico e artístico; equivalente, dotado de competência para opinar so-
111- promoção gratuita da educação, observan- bre os relatórios de desempenho financeiro e contá-

do-se a forma complementar de participação das or- bil, e sobre as operações patrimoniais realizados,
ganizações de que trata esta Lei; emitindo pareceres para os organismos superiores

IV - promoção gratuita de saúde, observando- da entidade;
se a forma complementar de participação das orga- IV _ a previsão de que, em caso de dissolução
nizações de que trata esta Lei; da entidade, o respectivo patrimônio líquido será

V - promoção da segurança alimentar e nutri- transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
cional; termos desta Lei, preferencialmene que tenha o

VI - defesa, preservação e conservação do mesmo objeto social da extinta;
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sus- V - a previsão de que, na hipótese de a pes-
tentável; soa jurídica perder a qualificação instituída por esta

VII- promoção do voluntariado; Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, ad-
VIII - promoção do desenvolvimento econômi- quirido com recursos públicos durante o período em

co e social e combate á probreza; que perdurou aquela qualificação, será transferido a



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 07621

outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta § 22 Identificado o pedido, o Ministério da Justi-
lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto so- ça, no prazo do parágrafo anterior, dará ciência da
cial; decisão, mediante publicação no Diário Oficial.

VI - a possibilidade de se instituir remuneração § 32 O pedido de qualificação somente será in-
para os dirigentes da entidade, que atuem efetiva- deferido quando:
mente na gestão executiva e para aqueles que a ela I - a requrente enquadrar-se nas hipóteses
prestam serviços específicos, respeitados, em arn- previstas no artigo 22 desta lei;
bos os casos, os valores praticados pelo mercado, 11 _ a requerente não atender aos requisitos
na região correspondente à sua área de atuação. descritos nos artigos 32 e 42 desta lei;

VII - as normas de prestação de contas a se- 111 _ a documentação apresentada estiver in-
rem observadas pela entidade, que determinarão no completa.
mínimo: Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização

a) a observância dos princípios fundamentais da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Conta- mediante decisão proferida em processo administra-
bilidade; tivo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério

b) que se dê publicidade, por qualuqer meio Público, no qual serão assegurados ampla defesa e
eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao rela- o devido contraditório.
tório de atividades e das demonstrações financeiras Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que am-
da entidade, incluindo-se as certidões negativas de parado por fundadas evidências de erro ou fraude,
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do
disposição para exame de qualquer cidadão; Ministério Público, é parte legítima para requerer, ju-

c) a realização de auditoria, inclusive por audi- dicial ou administrativamente, a perdad da qualifica-
tores externos independentes se for o caso, da apli- ção instituída por esta lei.
cação dos eventuais recursos objetos do Termo de
Parceria, conforme previsto em regulamento.

d) a prestação de contas de todos os recursos
e bens de origem pública recebidos pelas Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público será
feita conforme determina o parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal.

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos atigos 3º e
4º, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lu-
crativos, interessada em obter a qualificação instituí-
da por esta lei, deverá formular requerimento escrito
ao Ministério da Justiça, instruído com cópias auten-
ticadas dos seguintes documentos:

I - Estatuto registrado em Cartório;
11 - Ata de eleição de sua atual diretoria;
111- Balanço patrimonial e demonstração do re-

sultado do exercício;
IV - Declaração de isenção do Imposto de

Renda;
V - Inscrição no Cadastro Geal de Contribuin-

teso
Art. 62 Recebido o requerimento previsto no ar-

tigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no pra-
zo de trinta dias, deferido ou não o pedido.

§ 12 No caso de deferimento, o Ministério da
Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão,
certificado de qualificação da requerente como Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público.

CAPíTULO 11
Do Termo de Parceria

Art. 92 Fica instituido o Termo de Parceria, as-
sim considerado o instrumento passível de ser firma-
do entre o Poder Público e as entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público destinado à formação de vínculo de coope-
ração entre as partes, para o fomento e a execução
das atividades de interesse público previstas no art.
32 desta lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de co-
mum acordo entre o Poder Público e as Organizaçõ-
es da Sociedade Civil de Interesse Público discrimi-
nará direitos, responsabilidades e obrigações das
partes signatárias.

§ 12 A celebração do Termo de Parceria será
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas
Públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes, nos respectivos níveis de governo.

§ 22 São cláusulas essenciais do Termo de
Parceria:

I - a do objeto, que conterá a especificação do
programa de trabalho proposto pela Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público;

11 - a de estipulação das metas e dos resulta-
dos a serem atingidos e os respectivos prazos de
execução ou cronograma;
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111 - a de previsão expressa dos critérios objeti-
vos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de resultado;

IV - a de previsão de receitas e despesas a se-
rem realizadas em seu cumprimento, estipulando
item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o 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;

V - a que estabelecer as obrigações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, entre as quais a de
apresentar ao Poder Público, ao término de cada
exercício, relatório sobre a execução do objeto do
Termo de Parceria, contendo comparativo específico
das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhado de presação de contas dos gastos e
receitas efetivamente realizados, independente das
previsões mencionadas no inciso IV deste artigo;

VI - a de publicação, na imprensa oficial do
Municípios, do Estado ou da União, conforme o al-
cance das atividades celebradas entre o órgão par-
ceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público, de extrato do Termo de Parceria e de de-
monstrativo da sua execução física e financeira, con-
forme modelo simplificado estabelecido no regula-
mento desta Lei, contendo os datos principais da do-
cumentação obrigatória do Inciso anterior, sob pena
de não liberação dos recursos previstos no Termo
de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de
Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão
do Poder Público da área de atuação corresponden-
te à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Polí-
ticas Públicas das áreas correspondentes de atua-
ção existentes, em cada nível de governo.

§ 1º Os resultados atingidos com a execução
do Termo de Parceria devem ser analisados por co-
missão de avaliação, composta de comum acordo
entre o órgão parceiro e a organização da sociedade
civil de Interesse público.

§ 2º A comissão ecnaminhará à autoridade
competente relatório conclusivo sobre a avaliação
procedida.

§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fo-
mento de atividades nas áreas de que trata essa lei,
estarão sujeitas aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.

Art. 12 Os responsáveis pela fiscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela organi-

zação parceira, darão imediata ciência ao Tribunal
de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob
pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refe-
re o artigo anterior, havendo indícios fundados de
malversação de bens ou recursos de oriem pública,
os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para
que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro
dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente
público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilici-
tamente ou causado dano ao patrimônio público,
além de outras medidas consubstanciadas na Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complemen-
tar n2 64, de 18 de maio de 1990.

§ 12 O pedido de seqüestro será processado
de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do
Código de Processo Civil.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a in-
vestigação, 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 trata-
dos 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 organização
parceira.

Art. 14. A organização parceira fará publicar,
no prazo máximo de trinta dias, contados da assina-
tura do Termo de Parceria, regulamento próprio con-
tendo os procedimentos que adotará para a contra-
tação de obras e serviços, bem como para compras
com emprego de recursos provenientes do Poder
Público, observados os princípios estabelecidos no
artigo 42, inciso I, desta lei.

Art. 15. Caso a organização adquira bem irnó-
vehcom recursos provenientes da celebração do
Termo de Parceria, este será gravado com cláusula
de inalienabilidade.

C&píTULO 111
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público e participação em campanhas de Interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios
ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, me-
diante requerimento dos interessados, livre acesso



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Jutahy Junior.

C) ~ O SR. JUTÁHY JUNIOR (PSDB - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
dente, Sr's e Srs. Deputados, proferirei parecer, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Projeto de Lei n2 4.690, de 1998,
que "dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídi-
cas de direito privado, sem fins lucrativos, como Or-
ganizações da Sociedade Civil de Caráter Público,
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras
providências".

Relatório.
A proposição objetiva fortalecer entidades da

sociedade civil, de fins públicos e não lucrativos, ca-
pazes de gerar projetos, assumir responsabilidades,
empreender iniciativas e mobilizar recursos necessá-
rios ao desenvolvimento do País.

Denominadas genericamente de terceiro setor
não-governamental e não-lucrativo, essas organiza-
ções, segundo exposição de motivos, coexistem
com o Estado (primeiro setor) e o mercado (segundo
setor), mobilizando volume crescente de recursos e
energia para iniclatlvas de desenvolvimento social.

Em seus arts. 22 e 32, a proposição discrimina
as pessoas jurídicas, que, nessa qualidade, podem e
não podem obter qualificação e registro. O art. 42,

por seu turno, estabelece requisitos obrigatórios dos
estatutos das mesmas entidades. As condições de
registro das organizações são estipuladas nos arts.
52 e 62.

O termo de parceria, passível de ser formado
entre o Poder Público e as entidades em questão, é
regulado nos arts. 92 a 15.
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público a todas as informações pertinentes às Orga- Portanto, Sr. Presidente, o parecer da Comis-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público. são de Seguridade Social e Família é favorável ao

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado projeto, nos termos do substitutivo apresentado pelo
sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros Deputado Marcelo Déda.
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público, des- cer da Comissão de Seguridade Social e Família é
de que atendidos aos requisitos para tanto exigidos, pela aprovação, nos termos do substitutivo.
sendo-Ihes assegurada a manutenção simultânea O SR. MÚCIO SÁ - Sr. Presidente, peço a pa-
dessas qualificações, até dois anos contados da lavra pela ordem.
data de vigência desta lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
§ 1Q Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurí- ExBa palavra.

dica interessada em manter a qualificação prevista O SR. MÚCIO SÁ (PMDB _ RN. Sem revisão
nesta lei deverá por ela optar, fato que implicará a
renúncia automática de suas qualificações anterio- do orador.) - Sr. Presidente, com relação à votação

anterior, o meu voto é "não".res.
§ 22 Caso não seja feita a opção no parágrafo

anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente,
a qualificação obtida nos termos desta lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de trinta dias.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - De-
putado Marcelo Déda (PT/SE), Relator de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, ao Sr. Deputado Roberto Jefferson.

rf'. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
S 'Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
n2 4.690, de 1998, que dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, como Organizações de Sociedade Civil de
Caráter Público, institui e disciplina o Termo de Par-
ceria e dá outras providências.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, sus-
citou, quando chegou à Casa, algumas incompreen-
sões. Aliás, quero parabenizar a Liderança do Go-
verno, na pessoa do Deputado Ronaldo Cezar Coe-
lho, e o Relator da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, Deputado Marcelo
Déda, do PT de Sergipe, pelo fato de termos presidi-
do a elaboração de um grande acordo, que resultou
no substitutivo entregue pelo Relator à Mesa.

Nesse sentido, apelamos para que os Srs. De-
putados retirem as emendas de sua autoria. Todas
as correntes representadas nas reuniões buscaram
pacificar-se através do relatório lido há pouco pelo
Deputado Marcelo [)éda.
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20, é vedada às organizações da socieceoe :-i"i' d'3 n-.

teresse público a participação em C2.mD2nn2 n(lFti('~

partidária ou eleitoral, bem como é permitkio 2.~ IJ~;='

soas jurídicas já constituídas' qualificarem-se no nov.
sistema, desde que atendidos os reauisitos da iei.

É o relatório.
Voto do Relator.
O projeto obedece às prescrições pertinentes F:

constitucionalidade, juridicidade, boa redação e té..
nica legislativa, merecendo, portanto, acolhimento.

Em função disso, o voto da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, n;
mérito, pela aprovação do substitutivo ao Projeto rlf:.
Lei nº 4.690, de 1998.

Sabemos que para este projeto ic.i realizao.
acordo, aqui já tão bem definido pelo Helator rAarcb
10 Déda. Fazemos uso das palavras de S. E::ª li,

sentido de rejeitarmos as emendas já incorporada;
Também não podemos deixar de reqistrar a partic'
pação do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho com:
representante do Governo nessa negociação.

Por tudo isso, votamos pela aprovação.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. JOAQUIM FRANCIS!"'.O (PFL - PE

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ",[;, vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos.

Concedo a palavra ao Si'. Deputado Gustavo
Fruet para falar contra a matéria.

'\- O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB -- PF.. Sei.•..1 :-.

t.) visão do orador.) - Sr. Presidente, SI'ªS e Srs. Depute.
dos, ao ocupar pela primeira vez a tribuna, com a res-
ponsabilidade desse ato, gostaria de ser mais afirmaf
vo. Porém, como Saramago, às vezes o "não" tambérr
é útil e necessário, e nega-se para transformar.

Como segunda preliminar, reconheço que não S'

pode, a cada mudança de Legislatura, simplesmente
suspender os trabalhos e reiniciar a discussão.

Ontem tive, pela primeira vez, acesso ao suo-
titutivo, na reunião dos Líderes, muito bem conduz
da pelo Relator, Deputado Marcelo Déda, pelo Df..
putado Ronaldo Cezar Coelho e outros Parlaroent.
res, que fizeram ser possível rever algumas posiçê-
es com relação à mensagem e entender q118,nessr
fase, é necessário votar até aprovar, acatando-se E

. -·'/"if;:'r rir: ?r.'l"rl" dc~ Liderança. Porém, sem deixar
. i!O':;,:' iY':' (·"':1rtllno. as objeções.

Há muito se discute a reforma do Estado. Pro-
, ..mc:.,n criar mecanismos que flexibilizem a ação do
F-'::>derPúblico e estabeleçam parcerias com a inicia-
ii"a privada. Este projeto repete muito o que há no
plano diretor da reforma do Estado quando implan-
tou as organizações sociais, quer na confusão de
conceitos, terminologia, princípios ou dispositivos.
isso fica muito claro até na exposição de motivos, o
que permite os extremos. De um lado, a possibilida-
de, ao contar com pessoas e entidades sérias, de ter
instrumentos extremamente úteis e flexíveis na bus-
ca de soluções para as questões públicas, mas, por
outro, leva-nos a outro extremo - faço essa observa-
ção abstraindo quem quer que seja do Governo e re-
conhecendo a boa ação do Programa Comunidade
Solidária --, o de se criar nova estrutura de poder,
oermitinoo-se um serviço público não-estatal com a
utilização de dotações orçamentárias, sem submeter
")11submetendo-se, e repetindo, de forma equivoca-
Ja. dispositivos constitucionais.

Portanto, não só sob o aspecto formal, mas
p.incipalmente sob o aspecto substancial - o qual
3ignifica a possibilidade de se criar nova estrutura de
poder e incoerência, com discussão que já adota-
mos na cidade de Curitiba, que implantou dispositivo
semelhante há dois anos -, até por exceção de
consciência, alegando o instituto próprio da fidelida-
da, submeto-me a esse acordo da Liderança. Po-
rém, peço a V. Exi! que não receba essa postura
corno intransigência, mas como contribuição. Após o
nrocesso de votação que, ao que me consta, será
simbólico, darei entrada numa declaração de voto.

O SR. ROMEU QUEIROZ - Sr. Presidente,
raça a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E::~ª2l palavra.

O SR. ROMEU QUEIROZ (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com relação à
votação anterior, meu voto foi "não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sernrevisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto,
sm relação à votação anterior, foi "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Emerson Kapaz,

N)Jti f~a~R~ f:~:~'RSON KAPAZ (PSDB _ SP. Sem
S revisào do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-

outados, defendo posicionamento a favor do Projeto
-:-ieLei nQ 4.690, de 1998, que dispõe sobre a qualifi-
ração de pessoas jurídicas de direito privado, sem
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fins lucrativos, como Organizações de Sociedade Ci- Eram essas minhas palavras.
vil de Caráter Público. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

Para os que militam no terceiro setor ou que do a palavra ao Deputado Inácio Arruda, que enca-
trabalham com entidades pertencentes a ele, o pro- minhará contrariamente.
jeto é de fundamental importância no que se refere à . \ '\ O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
mudança e à ampliação de seu trabalho no Brasil. S ""Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

O que significa o terceiro setor? Trata-se de se- Deputados, é difícil falar contra o substitutivo do De-
tor que não é público nem privado, que tem condições putado Marcelo Déda.
de trabalhar entre essas duas instânciase fazer a par-
ceria entre elas na articulaçãode áreas em que o Go- Inscrevi-me, contudo, para pronunciar-me con-
vemo tem interesse em trabalhar, mas que não tem trariamente ao projeto de lei tendo como base o pro-
condições de fazê-Io ou de pulverizar sua atuação. jeto do Governo em tramitação na Casa. Só agora,
Trata-se de áreas como educação, saúde e afins. como comentei cóm o Deputado Marcelo Déda, de

Ressalto a importância do trabalho do Deputa- cujas mãos recebi o substitutivo original, a cópia
do Ronaldo Cezar Coelho, que pertence a nosso deste foi oferecida ao conjunto dos Parlamentares.
partido. Representando o Governo, S. EXI encami- Sr. Presidente, quero apenas registrar as razõ-
nhou a matéria de forma a considerar todos os que es do meu posicionamento contrário ao projeto. Uma
tinham emendas, propostas e soluções para o prole- delas está descrita no projeto original, que é exata-
to. Também dou conhecimento à Casa da importân- mente a aplicação da Lei nQ 9.608, Lei do Voluntaria-
cia do trabalho do Relator, o nobre Deputado Marce- do, que implicava restrições trabalhistas, previden-
10 Déda. Mesmo tendo recebido o projeto no meio do ciárias e outras. Ela causava um largo prejuízo aos
caminho, na seqüência de trabalho já realizado, S. trabalhadores que porventura fossem contratados
Exl teve paciência, articulação e capacidade de as- por uma dessas instituições para um serviço e per-
simitá-lo sem perder de vista seu objetivo básico, dessem todos os seus direitos. O Deputado Marcelo
que é o de ampliar, e não mudar, o trabalho já exls- Déda retirou esses termos de seu substitutivo.
tente das entidades do terceiro setor. Outra questão central está ligada à medida

O DeputadoMarceloDédapraticamenteconseguiu provisória que instituiu as organizações sociais no
promoverum acordo,um consenso,para que pudésse- Brasil. A nosso ver e também na opinião do Relator,
moshojeencaminharestamatériade formafavorável. com quem pudemos discutir esse ponto, trata-se de

Ressalto que esta matéria tem, como implica- uma outra questão, totalmente distinta. Ela pode até
ção, a mudança quanto à empregabilidade, principal- ser confundida,mas não é a mesma coisa. E isso ficou
mente no que se refere aos jovens que vão poder explícitono texto do Relator. É também esta uma mo-
trabalhar nas entidades do terceiro setor. Jovens dificação que consideramos importantíssima, porque
que poderão descobrir o espírito público, o trabalho neste momento estamos vivendo essa experiência
de cidadania, a ser realizado nessas entidades, e as no Ceará, em muitas áreas, não só na área da for-
parcerias com o Governo, de acordo com o termo de mação de cooperativas falsas de trabalho, como
parceria incluído neste projeto. também na área de ONG, organizações sociais e

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, este outras dessa natureza que vão se formando.
projeto altera significativamenteo papel do terceirose- Na área de organizações sociais tivemos expe-
tor no Brasil, abre enorme oportunidadepara que pos- riência recente e drástica para os trabalhadores do
samos, a partir de agora, fazer dele uma nova opção nosso Estado. Estamos vivendo isso na pele e por
de ação público-privada,dos que desejam uma aíter- isso a nossa preocupação. O Deputado Marcelr
nativa de cidadaniae uma opção para as empresasde Déda, ao discutir com as Lideranças e com outras
direitoprivado,com interessepúblico,que tenham con- instituições, incluiu as organizações sociais entre as
dições de atuar firmemente a favor da cidadania, da que não serão beneficiadas por esse projeto de lei.
saúde, da educação e de todos os setores que pude- Sr. Presidente, levantei essas questões porque
rem encaminhar propostas nesse sentido. devemos esclarecer à opinião pública que o que es-

Ressalto que o Plenário, acolhendo-o, demons- tamos aprovando não se confunde com organização
trará que o Brasil já está à altura dos países desen- social, ampara um sem-número de instituições públi-
volvidos, no que respeita ao chamado terceiro setor, cas de caráter privado que exercem atividades etetl-
com a transparência que, a partir de agora, essas vamente públicas. Umas já existem, outras poderão
OSCterão com os países mais desenvolvidos. surgir e terão de atender a uma série de requisitos.
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Uma questão final que se mantém no projeto que se colocava como um marco paralelo a uma sé-
diz respeito ao problema do estatuto das entidades. rie de instrumentos que foram conquistados ardua-
O projeto está tramitando na Câmara; não nos opo- mente pela sociedade civil. Réfere-se ao controle so-
remos a ele. Acho que o Relator foi muito feliz na cial, através dos conselhos paritários e deliberativos
sua discussão, pois ampliou bastante o projeto. na área da saúde, nos diversos níveis de Governo;

É evidente que queremos a máxima soberania através da Lei Orgânica da Assistência Social e tam-
para as entidades. São entidades da sociedade. Não bém dos conselhos paritários e deliberativos em
queremosmanterum regimede ingerênciasobreessas cada nível de Governo, com os respectivos fundos e
entidades,mas é evidente que precisamoster alguns planos aprovados pelos conselhos, e também dos
parâmetrose o Relator busca mantê-Ios. Aprovaremos conselhos da área do Estatuto da Criança e do Ado-
o projeto, que irá ao Senado, mas mantemosas nos- lescente.
sas dúvidas,uma delas com relaçãoa essa questãodo Não poderiaesse significativosetor da sociedade
estatuto.O projeto só admite aquelas entidadesque ti- civil ver surgir uma estrutura paralela que queria com-
verem nos seu estatutoessas regras. Issopodeparecer petir com esses instrumentos de controle social.
uma ingerência,mas demonstrarátambémqueestamos Então, boa parte do embate que se deu na
zelandopelosrecursose pelas instituiçõespúblicas. busca desse consenso ocorreu para incluir no subs-

Por isso, procuraremos dirimir essa dúvida du- titutivo meios que pudessem fazer o encontro dos
rante a tramitação do projeto no Senado. Se aconte- instrumentos de controle social fixados na legi5la-
cer alguma modificação lá, vamos dar, de qualquer ção que relatamos com a alternativa legal proposta
forma, a última palavra. pelo novo projeto: Conseguiu-se fazer esse encon-

Sr. Presidente, muitas das questões que levan- tro - na minha avaliação - dentro dos limites possí-
taríamos já foram sanadas pelo nobre Relator num veis. Não como desejávamos e como algumas enti-
brilhantíssimo trabalho e discussão com as Lideran- dades que representam setores importantes da so-
ças e com as entidades. Nosso voto será favorável, ciedade queriam.
convencidos que fomos pelo trabalho realizado pelo Ficou fixado no projeto que haverá uma con-
Deputado Marcelo Déda. sulta prévia para os termos de parceriaserem assina-

O SR. LUIZ MAINARDI - Sr. Presidente, peço dos com os diversos conselhos fixa.dospara controle
a palavra pela ordem. das políticaspúblicas.No lugar da expressão "consult-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. a" queríamos que fosse usado o termo "aprovado",
Exl!a palavra. que daria a esses conselhos um caráter mais delibe-

rativo e mais de acordo com a concepção original.
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão Mas não foi possível avançar nessa direção.

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim". Esperamos que os diversos conselhos, com a

força política que deverão ter, transformem-se em
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para instrumentos capazes de impedir que entrem para a

falar a favor, concedo a palavra ao Deputado João fixação e o estabelecimento de termos de parceria
Fassarella.

j _ entidades que .não tenham maior responsabilidade
~ O SR. JOAO FASSARELLA (PT - MG. Sem social, que não tenham sido escolhidas por critérios

~ revisão do orador.) - Sr. Presidente,Srllse Srs. Depu- que considerem o bem público, fazendo, portanto,
tados, em primeiro lugar, louvo o esforço dos Srs. De- prevalecer o controle social, este sim importante
putados, do Relator, Marcelo Déda, do representante para o controle da gestão pública.
do Governo, Ronaldo Cezar Coelho. Louvo também o Quero .destacar outros avanços. Aumentaram
esforço e acompanhamento feito por diversas entida- significativamente"devido ao substitutivo, as formas
des. E aqui quero destacar os serviços do INESC,que de controle público, através até do seqüestro de
veio a esta Casa, debateu o projeto, apresentou su- bens daqueles que utilizarem indevidamente os re-
gestões, críticas e alternativas que muito contribuí- cursos dali advindos. Conseguiu-se também manter
ram para os avanços obtidos no substitutivo. o princípio fundamenta! de que o termo de parceria

Quero também destacar alguns avanços e limi- só será assinado, especialmente nas áreas de saú-
tes, dentro dos quais nos foi possível alcançar o en- de e educação, com entidades que efetivamente
tendimento aqui proposto. prestem serviço gratuito, como realmente deve ser a

Uma questão fundamental diz respeitoao projeto função pública que elas desempenham. Também fi-
originaldo Governo, que instituía um novo marco legal cou firmado o princípio de que essas entidades não
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se sobrepõem à atividade principal do Poder Públi- "sim", com as emendas incorporadas pelo Relator
co. Deixou-se explícito que elas têm, no exercício Marcelo Déda. Já solicitamos a V. Exª, Sr. Presiden-
dessas funções, a realização apenas de uma função te, que retire as emendas da nossa bancada, já que
complementar à principal ação, que deve ser de res- foram incorporadas, mas deixamos esta ressalva:
ponsabilidade do Poder Público. precisamos tomar cuidado para que o projeto não

Em nome desses avanços, e ao mesmo tempo acabe servindo a interesses que não sejam os inte-
extemando algumas preocupações,mas achando que resses públicos do País. Acreditamos que, com a fis-
se compararmosa possibilidadede não termosesta lei calização desta Casa, podemos fazer com que este
- ou a termospior- demosa nossaconcordânciae en- projeto seja realmente um avanço para a sociedade.
caminhamosa nossaposiçãofavorávelao substitutivo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Anto-
lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Fer- nio Palocci.
nando Coruja. t;1 O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re-( G O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

'j .revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou falar já en- tados, acredito que a discussão acerca do Projeto de
caminhando a votação em nome do PDT, dizendo Lei n2 4.690 é da maior importância para a Câmara
que nosso partido vai votar "sim" ao projeto, incorpo- dos Deputados. Cumprimento os Deputados que se
rado com algumas emendas feitas pela nossa Lide- envolveram neste debate - o Deputado Ronaldo Ce-
rança, buscando maior controle público sobre essas zar Coelho, Relator, e o Deputado Marcelo Oédà -,
organizações. porque puderam, no decorrer dos trabalhos, dar ao

Apresentamos três emendas que foram incor- projeto uma versão final adequada e, acredito, uma
poradas ao projeto pelo Sr. Relator, Deputado Mar- versão que possa transformar a iniciativa num impor-
ceio Déda. Quero enaltecer o grande trabalho reali- tante instrumento dirigido a duas situações funda-
zado pelos Parlamentares que buscaram aperfeiçoar mentais para o nosso País nos dias de hoje.
este projeto, fruto de ampla discussão nesta Casa. Primeiro, há grande necessidade no Brasil de

Mas gostaríamos de fazer algumas ressalvas. multiplicarem-seas experiências e ações das entida-
Temos em discussão um projeto que visa possibilitar des públicas e privadas que podem realizar, como o
a organizações do terceiro setor receberem recursos fazem na prática - e há centenas no Brasil -, iniciati-
públicos e também ajudar o Estado a funcionar me- vas na área de cidadania, educação, saúde e cultu-
Ihor. Entretanto, temos visto em nosso País que mui- ra, fundamentais como ações complementares às
tas vezes, quando se abre um canal entre o setor dos órgãos públicos.
público e o privado, esse canal possui duas mãos. E em segundo lugar, como ressaltou o nobre
Ele tem a finalidade de permitir que o Poder Público Deputado Emerson Kapaz, esses projetos têm um
atue melhor nas sua funções específicas, como saú- conteúdo interessante e importante, na medida em
de, educação e tantas outras. Mas, às vezes, proje- que pode ser instrumento efetivo na geração de em-
tos e acordos dessa natureza acabam servindo para pregos, particularmente para a juventude, que tem
que setores da iniciativa privada avancem sobre o grande disposição de atuar nessas entidades, na
setor público, fragilizando-o e causando perdas para maioria das vezes com seu trabalho voluntário, dan-
a comunidade, já que enfraquece o Estado em fun- do contribuição fundamental para instalação da so-
ções que lhe são próprias, como saúde, educação, ciedade que buscamos: democrática, solidária e so-
etc. Então, para garantirem-se os direitos sociais do berana.
cidadão, o setor público acaba fragilizado. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é nesse

Outra preocupação que temos, já levantada sentido que encaminhamos favoravelmente à maté-
por um Deputado que nos antecedeu, é que direitos ria, inclusive após dialogar com Deputados que le-
trabalhistaspodem ser fragilizados.No caso específico vantaram problemas que têm razão de ser, mas que
das cooperativas,vimos que um projetode grandeam- entendo não fazer parte do conteúdo do projeto.
plitude e abrangência, mas que acabou fazendo com Não podemos confundir a iniciativa de milhares
que vários setores da iniciativa privada contratassem de entidadesque já existeme atuam no Brasil,a maio-
funcionários, de maneira a não pagar os direitos so- ria delas com muita eficiênciae com saldo muito positi-
ciais. O projeto acabou prejudicando o trabalhador. vo em relaçãoa sua ação social, com a medida provi-

Por isso é que vamos votar "sim". O PDT reco- sória recentementeeditadapelo Governo,que introduz
menda, através do Líder Miro Teixeira, que votemos a idéia das organizaçõessociais. Essa MP vai no sen-
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tido oposto, ou seja, o de transformar organizações De forma que o Brasil irá coabitar, durante 2
públicas em organizações do terceiro setor. anos, como trata esta Lei, com os regimes ora exis-

O projeto ora em apreciação simplifica a vincu- tentes, ou seja, aquelas entidades detentoras do re-
lação das organizações do terceiro setor como orga- gistro de entidade sem fim lucrativo vão coabitar
nizações de interesse público e permite que elas com aquelas organizações detentoras de certificado
realizem parcerias com o Governo e possam atuar de entidades filantrópicas, e também irá coexistir
de forma complementar nas ações governamentais. este novo sistema, que abre uma grande perspecti-
Muitos Deputados e Deputadas passaram pela ex- va, que é o recebimento por parte dessas organiza-
periência de Executivos Municipais e Estaduais e sa- ções de verba de custeio, o que hoje não é permitido
bem da importância dessas entidades como parcei- às organizações do sistema, que também continua-
ras da iniciativa pública e no enfrentamento no qua- rão a existir.
dro de exclusão social que vivemos no Brasil. Se há
- e há de fato - exceções nesse conjunto de entida-
des, essas exceções não podem fazer com que dei-
xemos de lado iniciativa tão importante como essa.
Os termos da redação final do projeto de lei ora em
discussão dão garantia suficientes, e necessárias,
para que seja coibida qualquer iniciativa que vá no
sentido oposto daquilo que se busca.

Por isso, srªs e Srs. Deputados, acreditamos
que o combate à exclusão social e a garantia de em-
pregos, principalmente para uma juventude que é
solidária e tem demonstrado isso na prática cotidia-
na, podem ter nesse projeto importante instrumento
de realização. Vamos combater quando isso não es-
tiver acontecendo, mas não vamos deixar de tomar
uma iniciativa como essa, que pode multiplicar açõ-
es sociais de combate à exclusão social e de garan-
tia de emprego para a nossa juventude no Brasil.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
Ivan Paixão.

~ O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
em relação ao Projeto de Lei nº 4.690, que agora de-
batemos, a posição do Partido Popular Socialista é de
encaminhar a votação favorável em virtude de que
esse projeto tem como grande mérito desburocratizar
a inserção na sociedade de organizações da socieda-
de civil de interesse público, o que, com certeza, irá ser
um alavancador do surgimento de novas organizaçõ-
es, estimulando o Brasil para que, a exemplo de outros
países mais desenvolvidos, pratique o voluntariado
na defesa do meio ambiente, dos direitos humanos.

E essa verba de custeio permitirá até mesmo
pagar pessoal, o que facilitará sobremaneira a vida e
o surgimento de novas organizações.

De forma, Sr. Presidente, que, como ex-Secretá-
rio de Saúde do meu Estado, Sergipe, votarei a favor.

Só tenho a lamentar que a lei, no seu espírito
maior, não tenha contemplado os consórcios inter-
municipais de saúde, que são uma grande estraté-
gia, que foram implantados com grande sucesso no
Estado de Minas Gerais pelo ex-Secretário de Saú-
de Rafael Guerra, atualmente Deputado Federal,
meu colega, e também no Estado de Sergipe. Já
existindo em mais de dez Estados brasileiros, fica-
ram fora os consórcios intermunicipais de saúde em
face do art. 2º, inciso XII. .

Mas, com certeza, os Srs. Deputados e as
Sras. Deputadas desta Casa saberão entender a im-
portância do que é levar para o interior do Brasil,
para os Municípios do nosso País a assistência mé-
dica de qualidade.

Pela forma vigorosa com que leva a saúde, ire-
mos lutar, Sr. Presidente, para promover alterações
na Lei Orgânica da Saúde para incluir os consórcios
intermunicipais, para que possam ter também as
vantagens da lei que, com certeza, este Plenário irá
aprovar.

Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
dos, parabenizo o trabalho executado por todos
aqueles que ontem estavam juntos debatendo esta
situação e também o Deputado Marcelo Déda pelo
substitutivo apresentado.

É isso que temos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro-
go a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
bre a mesa as seguintes Emendas de Plenário.
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Q\ O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi-
~ são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, vejo com muita alegria e satisfação este subs-
titutivo do Deputado Marcelo Déda e quero tecer al-
guns comentários até para homenagear o povo ser-
gipano, por quem tenho um grande carinho.

Nobre Deputado Marcelo Déda, em se tratando
de organização não-governamental, este é um mo-
mento ímpar para mim, porque passei toda a minha
vida lidando com a vida humana numa ONG sem re-
conhecimento do Poder Público, enquanto este é in-
competente para chegar lá no objetivo final.

As ONG e aqueles que, de uma maneira labo-
riosa, até sacerdotal, colocam as suas vidas à dispo-
sição de cidadãos menos favorecidos, infelicitados
pela sorte, não têm o devido reconhecimento do Po-
der Público. Na verdade, o substitutivo de V. Exa.
fez ficar excelente a boa proposta do Executivo.

Deputado Marcelo Déda, algumas descrições
colocadas aqui por V. Exa. chamam a minha aten-
ção, até porque posso reportar que é do seu Estado,
Sergipe, o marginal que tive o privilégio de recuperar
em uma das humildes casas de recuperação de dro-
gados que dirijo no Estado do Espírito Santo, o peri-
culoso chamado Adilson Gabiru.

Numa madrugada recebi um telefonema choro-
so, desesperado da Corregedora do seu Estado, a
Dra. Suzana, dizendo: "Ajude-me, pelo amor de
Deus! Esse homem comanda todos os presídios do
meu Estado. O crime dentro dos presídios debita-se
na conta desse cidadão, e somos impotentes".

Numa casa de BNH, Deputado Marcelo Déda,
numa entidadezinha que Deus colocou no meu cora-
ção, o Projeto Vem Viver, consegui trazer vidas hu-
manas, miseráveis, desgraçadas, infelicitadas pela
vida, e, num ato de covardia, não quis receber o seu
patrício. A minha esposa, naquela madrugada, dis-
se: "Onde é que está teu Deus?" Eu disse: "Meu
Deus está no mesmo lugar". Ela disse: "Então, man-
da vir o rapaz".

Sete dias depois, Adilson Gabiru, que V. Exa.
conhece muito bem, chegou algemado, com oito po-
liciais, ao Espírito Santo, sendo recebido pela polícia
do meu Estado. Eu o recebi na casa de recupera-
ção, mandei tirar as algemas e um ano e dois meses
depois o devolvi são, com o caráter refeito, à socie-
dade do seu Estado.

Assim aconteceu com Gilson, Nelson, Djair, ir-
mão de Chico Ovão, hoje o maior assassino de pre-
sídio de Sergipe. E espero poder razer alguma coisa
por Chico Ovão.

Este País, Sr. Presidente, vive penúria, agru-
ras. Não mais os filhos dos pobres, não mais os fi-
lhos daqueles que não têm trabalho ou emprego são
hoje os usuários contumazes de drogas, os cheira-
dores de cola, de cocaína e os fumadores de maco-
nha. Convivo com o desespero de centenas de
mães, Deputado, que me procuram todos os dias e
a minha família. Lágrimas quentes!

Aliás, a ciência diz que uma lágrima é H.O
mais cloreto de sódio. A ciência não sabe nada so-
bre lágrima. Quem sabe muita coisa sobre lágrima é
uma mãe que tem um filho drogado, que se droga
nas esquinas, não sabe em favor de quê ou em
nome de quê. Li e reli essa proposta, com medo de
que essas entidades abnegadas, que não são vistas
nem ouvidas pelo Poder Público, fossem atingidas
naquilo que já não têm. Li e reli a proposta com mui-
to medo e descobri que a sua emenda é excelente e
vai fazer a felicidade de crianças, velhos, drogados,
maltratados e daquelas pessoas que, não felicitadas
pela sorte, são jogadas nos bolsões de misérias e
agruras deste País.

Sr. Presidente, V. Exa. aceitou como lido o pro-
nunciamento que faria hoje, no qual me refiro ao Sr.
Ministro Almir Pazzianotto, que, de forma irresponsá-
vel e inconseqüente, atingiu a memória de Luis
Eduardo, cidadão cujo passamento o País ainda
sente, pois S.Exa. se tornou referência neste Parla-
mento e no Brasil como sinônimo de ética, de cum-
primento de palavra, de dever e de honra.

Deixo, em meu nome e em nome do meu parti-
do, o repúdio ao Ministro Almir Pazzianotto, que não
pôde ouvir os clamores das ruas, enquanto constrói
palácios que custam 400 milhões de reais, num mo-
mento em que estão querendo cortar o feijão da ces-
ta básica. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Luciano Pizzatto, para
encaminhar a favor.

() O SR. LUCIANO PIZZATTO (PFL - PR. Sem
'\l revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, de maneira muito objetiva, já que todos os
Deputados que falaram anteriormente destacaram o
trabalho e o esforço legislativo da Liderança do Go-
verno e do Deputado Marcelo Déda em conseguir
esse trabalho, destaco o cuidado que foi tomado por
todos em criar um mecanismo para que o Estado
possa ter uma parceria com as organizações da so-
ciedade civil, mas, ao mesmo tempo, a identidade
das organizações não-governamentais e o seu direi-
to de lutar pela nossa sociedade, de maneira livre,
foram preservados nesse projeto de lei, em que po-
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deremos ter a parceria, mas jamais abdicaremos VI - as entidades e empresas que comerciali-
que o movimento social, que as organizações não- zam planos de saúde e assemelhados;
governamentais possam ter a sua identidade ferida. VII - as intiruições hospitalares privadas não

Por isso, Sr. Presidente, orgulhamo-nos de ter gratuitas e suas mantenedoras;
trabalho com o Deputado Marcelo Déda, mas princi- VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino
palmente de ver seu espírito democrático e de ter formal não gratuito e suas rnantenedoras;
conseguido um projeto que está unindo as forças de IX - as organizações sociais;
todos os partidos desta Casa. X - as cooperativas;

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela-
tor designado pela Mesa em substituição à Comis- XI- as fundações publics;
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi- XII - as fundações, sociedades civis ou asso-
co, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou ciações de direito.privado criadas por órgão público
submeter a votos. O seguinte. ou por fundações públicas;

XIII - as organizações creditícias que tenham
quaisquer tipos de vinculação com o sistema finan-
ceiro nacional a que se refere o art. 192 da Constitui-
ção Federal.

Art. 32 A qualificação instittuída por esta lei, ob-
servado em qualquer caso, o princípio da universali-
zação dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das organizações, somente será conferida às pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujos objetivos sociais tenha pelo menos uma das
seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social;
11 - promoção da cultura, defesa e conservação

do patrimônio histórico e artístico;
111- promoção gratuita da educação, observan-

do-se a forma complementar de participação das or-
ganizações de que trata esta lei;

IV - promoção gratuita da saúde, observando-
se a forma complementar de participação das orga-
nizações de que trata esta lei;

V - promoção da segurança alimentar e nutri-
cional;

VI - defesa, preservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável;

VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômi-

co e social e combate à pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, cons-
trução de novos direitos e assessoria jurídica gratui-
ta de interesse suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros va-
lores universais;

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção de informações e

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da qualificação como organização

da sociedade civil de interesse público
Art. 1Q Podem qualificar-se como organizações

da sociedade civil de interesse público as pessoas jurí-
dicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que
os respectivos objetivos socias e normas estatutárias
atendam aos requisitos instituídos por esta lei.

§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-se sem
fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado
que não distribui, entre os seus sócios ou associa-
dos, conselheiros, diretores, empregados ou doado-
res, eventuais excedentes operacionais, brutos ou lí-
quidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplica inte-
gralmente na consecução do respctivo objeto social.

§ 22 A outorga da qualificação prevista neste
artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituídos por esta lei.

Art. 22 Não são passíveis de qualificação como
organizações da sociedade civil de interesse público,
ainda que se dediquem de qualquer forma às ativi-
dades descritas no art. 32 desta lei:

I - as sociedades comerciais;
11 - os sindicatos, as associações de classe ou

de representação de categoria profissional;
111 - as instituições religiosas ou voltadas para

a disseminação de credos, cultos, práticas e visões
devocionais e confessionais;

IV - as organizações partidárias e assemelha-
das, inclusive suas fundações;

V - as entidades de benefício mútuo destina-
das a proporcionar bens ou serviços a um círculo
restrito de associados ou sócios;
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conhecimentos técnicos e científicos que digam res-
peito às atividades neste artigo.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a
dedicação às atividades nele previstas configura-se
mediante a execução direta de projetos, programas,
planos de ações correlatas, por meio da doação de
recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda
pela prestação de serviços intermediários de apoio a
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos
do setor público que atuem em áreas afins.

Art. 42 Atendido ao disposto no artigo anterior, exi-
ge-se ainda, para qualificarem-se como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público,que as pessoas
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos, cujas
normas expressamente disponham sobre:

I - a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economici-
dade e da eficiência;

11 - a adoção de práticas de gestão administra-
tiva, necessárias e suficientes a coibir a obtenção,
de forma individual ou coletiva, de benefícios ou van-
tagens pessoais, em decorrência da participação no
respectivo processo decisório;

111 - a constituição de conselho fiscal ou órgão
equivalente, dotado de competência para opinar sobre
relatórios de desempenho financeiro e contábil, e so-
bre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pa-
receres para os organismos superiores da entidade;

IV - a previsão de que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta lei, preferencialmente que tenha o
mesmo objeto social da extinta;

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa
..: jurídica perder a qualificação instituída por esta lei, o

. respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que per-
durou aquela qualificação, será transferido a outra pes-
soa jurídica qualificada nos termos desta lei, prefe-
rencialmente que tenha o mesmo objeto social;

VI - a possibilidade de se instituir remuneração
para os dirigentes da entidade, que atuem efetiva-
mente na gestão executiva e para aqueles que a ela
prestam serviços específicos, respeitados, em am-
bos os casos, os valores praticados pelo mercado,
na região correspondente à sua área de atuação.

VII - as normas de prestação de contas a se-
rem observadas pela entidade, que determinarão no
mínimo:

a) a observância dos princípios fundamentais
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Conta-
bilidade;

b) que se dê publicidade, por qualquer meio
eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao rela-
tório de atividades e das demonstrações financeiras
da entidade, incluindo-se as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à
disposição para exame de qualquer cidadão;

c) a realização de auditoria, inclusive por audi-
tores externos independentes se for o caso, da apli-
cação dos eventuais recursos objetos do Termo de
Parceria, conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recursos
e bens de origem pública recebidos pelas Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público será
feita conforme determina o parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal.

Art. 52 Cumpridos os requisitos dos artigos 32 e
42, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lu-
crativos, interessada em obter a qualificação instituí-
da por esta lei, deverá formular requerimento escrito
ao Ministério da Justiça, instruído com cópias auten-
ticadas dos seguintes documentos:

I - Estatuto registrado em Cartório;
11 - Ata.de eleição de sua atual diretoria;
111- Balanço patrimonial e demonstração do re-

sultado do exercício;
IV - Declaração de isenção do Imposto de

Renda;
V - Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 62 Recebido o requerimento previsto no ar-

tigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no pra-
zo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.

§ 12 No caso de deferimento, o Ministério da
Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão,
certificado de-quatíücação da requerente como Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 22 Indeferido o pedido, o Ministério da Justi-
ça, no prazo do parágrafo anterior, dará ciência da
decisão, mediante- publicação no Diário Oficial.

§ 32 O pedido de qualificação somente será in-
deferido quando: .

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses
previstas no artigo 22 desta lei;

11 - a requerente não atender aos requisitos
descritos nos artigos 32 e 411 desta lei;

11I - a documentação apresentada estiver in-
completa.

Art. 72 Perde-se a qualificação de Organização
da Socledade Civil de interesse Público, a pedido ou
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mediante decisão proferida ern processo adrninístra- Termo de Parceria, contendo comparativo específico
tivo ou judicial, de iniciativa popular ou do ívlinistério das metas propostas com os resultados alcançados,
Público, no qual serão assegurados, ampla delesa " =comoanheuo de prestação de contas dos gastos e
o devido contraditório. receitas efetivamente realizados, independente das

Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que arn ursvlsõ=s mencionadas o inciso IV deste artigo;
parado por fundadas evidências de erro ou fraude. VI -- a de publicação, na imprensa oficial do
qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas lb iviunicípio, do Estado ou da União, conforme o alcan-
Ministério Público, é parte legítima para requerer, ju- ce das atividades celebradas entre o órgão parceiro e
dicial ou administrativamente, a perda dê tjl!alifif;:':- 2. Crqanizaçâo da Sociedade Civil de Interesse Públi-
ção instituída por esta lei. co, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrati-

CAPíTULO 11 vo da sua execução física e financeira, conforme mo-
Do Termo de Parceria dela simplificado estabelecido no regulamento desta lei,

contendo os dados principais da documentação obri-
çatóna do Inciso anterior, sob pena de não liberação
-íos recursos previstos no Termo de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de
Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão
do Poder Público da área de atuação corresponden-
te à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Polí-
ticas Públicas das áreas correspondentes de atua-
ção existentes, em cada nível de governo.
. § 1º Os resultados atingidos com a execução
do Termo de Parceria devem ser analisados por co-
-níssão de avaliação, composta de comum acordo
sntre o órgão parceiro e a organização da sociedade
oivll de Interesse público.

§ 2º 1\ comissão encaminhará à autoridade
competente relatórto conclusivo sobre a avaliação
»rocedida.

§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fo-
mento de atividades nas áreas de que trata essa lei,
-starão euieitas aos mecanismos de controle social
~revistos na iegislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
jualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização

de recursos ou bens de origem pública pela organi-
zação parceira, darão imediata ciência ao Tribunal
de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob
oena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refe-
re O artigo anterior, havendo indícios fundados de
-nalverseção de bens ou recursos de origem pública,
JS responsáveis oela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para
que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro
·~os bens dos seus dirigentes, bem como de agente
público ou terceiro, que possam ter enriquecido lllci-
tarnente ou causado dano ao patrimônio público,
=Iém de outras medidas consubstanciadas na lei n2

8.429, de 2 de junho de 1992, e na lei Complemen-
ar nº ~4, de 18 de maio de 1990.

Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, as-
sim considerado o instrumento passível de ser firma-
do entre o Poder Público e as entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público destinado à formação de vínculo de coope-
ração entre as partes, para o fomento e a execução
das atividades de interesse público previstas no art,
32 desta lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de co-
mum acordo entre o Poder Público e as Organizaçõ-
es da Sociedade Civil de Interesse Público discrimi-
nará direitos, responsabilidades e obrigações d8.S

partes signatárias.
§ 12 A celebração do Termo de Parceria será

precedida de consulta aos Conselhos de Poltticas
Públicas das áreas correspondentes de atuaçãc
existentes, nos respectivos níveis de governo;

§ 2º São cláusulas essenciais do Termos os
Parceria:

I - a do objeto, que conterá a especificação de
programa de trabalho proposto pela Organização d:_
Sociedade Civil de Interesse Público;

11 - a de estipulação das metas e dos resulta-
dos a serem atingidos e os respectivos prazos r"~
execução ou cronograma;

111 - a de previsão expressa dos critérios objeti-
vos de avaliação de desempenho a serem utilizados.
mediante indicadores de resultado;

IV - a de previsão de receitas e despesas a se-
rem realizadas em seu cumprimento. estipularu!o
item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, ::.
seus diretores, empregados e consultores;

V - a que estabelece as obrigações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, entre as quais a de
apresentar ao Poder Público, ao término de cada
exercício, relatório sobre a execução do objeto do
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§ 12 O pedido de seqüestro será processado Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do publicação.
Código de Processo Civil. .

§ 22 Quandó for o caso, o pedido incluiráa inves- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há con-
ligação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancá- cordância de todos os Líderes, pelo que pude de-
rias mantidas pelo demandado no País e no exterior, preender.
nos termos da lei e dos tratados internacionais. Aqueles que forem pela aprovação do substitu-

§ 32 Até o término da ação, o Poder Públicoper- tivo permaneçam como se acham. (Pausa.)
manecerá como depositário e gestor dos bens e valo- Aprovado.
res seqüestradosou indisponíveis e velará pela conti- Está prejudicada a proposição inicial (Projeto
nuidadedas atividadessociaisda organizaçãoparceira. de lei n2 4.690/98.)

Art. 14. A organização parceira fará publicar, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
no prazo máximo de trinta dias, contados da assina- bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte, Re-
tura do Termo de Parceira, regulamento próprio con- dação Final.
tendo os procedimentos que adotará para a contra- REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
ção de obras e serviços, bem como para compras
com emprego de recursos provenientes do Poder NQ4.69O-A,DE 1998
Público, observados os princípios estabelecidos no Dispõe sobre a qualificação de pes-
artigo 42, inciso I, desta lei. soas jurídicas de direito privado, sem fins lu-

Art. 15. Caso a organização adquira bem imó- crativos, como Organizações da Sociedade
vel com recursos provenientes da celebração do Civil de Interesse Público, institui e disciplina
Termo de Parceira, este será gravado com cláusula o Termo de Parceria, e dá outras providên-
de inalienabilidade. cias.

CAPíTULO 111
Das disposições finais e transitórias

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público a participação em campanhas de Interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios
ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, me-
diante requerimento dos interessados, livre acesso
público a todas as informações pertinentes às Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organi-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público, des-
de que atendidos aos requisitos para tanto exigidos,
sendo-Ihes assegurada a manutenção simultânea
dessas qualificações, até dois anos contados da
data de vigência desta lei.

§ 12 Findo o prazo de dois anos, a pessoajurídi-
ca interessadaem manter a qualificaçãoprevistanesta
lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia
automáticade suas qualificaçõesanteriores.

§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no pa-
rágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automat-
icamente,a qualificaçãoobtida nos termos desta lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de trinta dias

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Qualificação como Organização

da sociedade Civil de Interesse Público

Art. 12 Podem qualificar-secomo Organizações
da SociedadeCivilde InteressePúblicoas pessoasju-
rídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde
que os respectivosobjetivossociais e normas estatu-
tárias atendamaos requisitosinstituídos por esta lei.

§ 12 Para os efeitos desta lei, considera-sesem
fins lucrativosa pessoajurídica de direito privado que
não distribui, entreos seus sócios ou associados,con-
selheiros, diretores, empregados ou doadores, even-
tuais excedentesoperacionais,brutos ou líquidos,divi-
dendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de
suas atividades,e que os aplica integralmentena con-
secuçãodo respectivoobjetosocial.

§ 22 A outorga da qualificação prevista neste
artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituídos por esta lei.

Art. 22 Não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co, ainda que se dediquem de qualquer forma às ati-
vidades descritas no art. 32 desta lei:

I - as sociedades comerciais;
11 - os sindicatos, as associações de classe ou

de representação de categoria profissional;
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111 - as instituições religiosas ou voltadas para
a disseminação de credos, cultos, práticas e visões
devocionais e confessionais;

IV - as organizações partidárias e assemelha-
das, inclusive suas fundações;

V - as entidades de benefício mútuo destina-
das a proporcionar bens ou serviços a um círculo
restrito de associados ou sócios;

VI - as entidades e empresas que comerciali-
zam planos de saúde e assemelhados;

VII - as instituições hospitalares privadas não
gratuitas e suas mantenedoras;

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino
formal não gratuito e suas mantenedoras;

IX - as Organizações Sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
XII - as fundações, sociedades civis ou asso-

ciações de direito privado criadas por órgão público
ou por fundações públicas;

XIII - as organizações creditícias que tenham
quaisquer tipo de vinculação com o sistema financei-
ro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição
Federal.

Art. 3Q A qualificação instituída por esta lei, ob-
servado em qualquer caso, o princípio da universali-
zação dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das Organizações, somente será conferida às pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das
seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação

do patrimônio histórico e artístico;
111 - promoção gratuita da educação, observan-

do-se a forma complementar de participação das or-
ganizações de que trata esta lei;

IV - promoção gratuita da saúde, observando-
se a forma complementar de participação das orga-
nizações de que trata esta lei;

V - promoção da segurança alimentar e nutri-
cional;

VI - defesa, preservação e conservação do
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sus-
tentável;

VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômi-

co e social e combate à pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, cons-
trução de novos direitos e assessoria jurídica gratui-
ta de interesse suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania,
dós direitos humanos, da democracia e de outros va-
lores universais;

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos
que digam respeito as atividades mencionadas neste
artigo.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a
dedicação às atividades nele previstas configura-se
mediante a execução direta de projetos, programas,
planos de ações correlatas, por meio da doação de
recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda
pela prestação de serviços intermediários de apoio a
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos
do setor público que atuem em áreas afins.

Art. 42 Atendido o disposto no artigo anterior, exi-
ge-se ainda, para qualificarem-se como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pes-
soas jurídicas interessadas sejam regidas por estatu-
tos cujas normas expressamente disponham sobre:

I - a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economici-
dade e da eficiência;

II - a adoção de práticas de gestão administra-
tiva, necessárias e suficientes a coibir a obtenção,
de forma individual ou coletiva, de benefícios ou van-
tagens pessoais, em decorrência da participação no
respectivo processo decisório;

111 - a constituição de conselho fiscal ou órgão
equivalente, dotado de competência para opinar so-
bre os relatórios de desempenho financeiro e contá-
bil, e sobre as operações patrimoniais realizadas,
emitindo pareceres para os organismos superiores
da entidade;

IV - a previsão de que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta lei, preferencialmente que tenha o
mesmo objeto social da extinta;

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa
jurídica perder a qualificação instituída por esta lei, o
respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que per-
durou aquela qualificação, será transferido a outra pes-
soa jurídica qualificada nos termos desta lei, prefe-
rencialmente que tenha o mesmo objeto social;

VI - a possibilidade de se instituir remuneração
para os dirigentes da entidade que atuem efetiva-
mente na gestão executiva e para aqueles que a ela
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prestam serviços específicos, respeitadas, em am- 11 - a requerente não atender aos requisitos
bos os casos, os valores praticados pelo mercado, descritos nos arts. 32 e 42 desta lei;
na região correspondente a sua área de atuação; 111 - a documentação apresentada estiver in-

VII - as normas de prestação de contas a se- completa.
rem observadas pela entidade, que determinarão, no Art. 72 Perde-se a qualificação de Organização
mínimo: da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou

a) a observância dos princípios fundamentais mediante decisão proferida em processo administra-
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Conta- tivo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério
bilidade; Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e

b) que se dê publicidade por qualquer meio efi- o devido contraditório.
caz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório Art. 82 Vedado o anonimato, e desde que am-
de atividades e das demonstrações financeiras da parado por fundadas evidências de erro ou fraude,
entidade, incluindo-se as certidões negativas de dé- qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do
bitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à dis- Ministério Público, é parte legítima para requerer, ju-
posição para exame de qualquer cidadão; dicial ou administrativamente, a perda da qualifica-

c) a realização de auditoria, inclusive por audi- ção instituída por esta lei.
tores externos independentes se for o caso, da apli- CAPíTULO 11
cação dos eventuais recursos objeto do termo de Do Termo de Parceria
parceria conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recur~os Art. 92 Fica instituído o Termo de Parceria, as-
e bens de origem pública recebidos pelas Orqaniza- sim considerado o instrumento passível de ser firma-
ções da Sociedade C~vilde Int~resse :~blico será do entre o Poder Público e as entidades qualificadas
feita conforme determina o paragrafo uruco do art. como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
70 da Constituição Federal. Público destinado à formação de vínculo de coope-

Art. 52 Cumpridos os requisitos dos arts. 32 e ração entre as partes, para o fomento e a execução
42

, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lu- das atividades de interesse público previstas no art.
crativos, interessada em obter a qualificação instituí- 32 desta lei.
da por esta lei, deverá formular requerimento escrito Art. 10. O Termo de Parceria firmado de co-
ao Ministério da Justiça, instruído com cópias auten- mum acordo entre o Poder Público e as Organizaçõ-
ticadas dos seguintes documentos: es da Sociedade Civil de Interesse Público dlscrimí-

I - estatuto registrado em cartório; nará direitos, responsabilidades e obrigações das
11 - ata de eleição patrimonial e demonstração partes signatárias.

do resultado do exercício; § 12 A celebração do Termo de Parceria será
111 - balanço patrimonial e demonstração do re- precedida de consulta aos Conselhos de Políticas

sultado do exercício; Públicas das áreas correspondentes de atuação
IV- declaraçãode isençãodo impostode renda; existentes, nos respectivos níveis de governo,

§ 2º São cláusulas essenciais do Termo deV - inscriçãono Cadastro Geral de Contribuintes. Parceria:
Art. 62 Recebido o requerimento previsto no ar- I _ a do objeto, que conterá a especificação do

tigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no pra- programa de trabalho proposto pela Organização da
zo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. Sociedade Civil de Interesse Público;

§ 12 No caso de deferimento, o Ministério da 11 _ a de estipulação das metas e dos resulta-
Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão, dos a serem atingidos e os respectivos prazos de
certificado de qualificação da requerente como Orga- execução ou cronograma;
nização da Sociedade Civil de Interesse Público. 111 _ a de previsão expressa dos critérios objeti-

§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Justi- vos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
ça, no prazo do parágrafo anterior, dará ciência da mediante indicadores de resultado;
decisão, mediante publicação no Diário Oficial. IV _ a de previsão de receitas e despesas a se-

§ 3º O pedido de qualificação somente será in- rem realizadas em seu cumprimento, estipulando
deferido quando: item por item as cateqorias contábeis usadas pela

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses organização e o detalhamento das remunerações e
previstas no art. 2º desta lei; benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos
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oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a que requeiram ao juízo competente a decretação da
seus diretores, empregados e consultores; indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro

V - a que estabelece as obrigações da Socie- dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente
dade Civil de Interesse Público, entre as quais a de público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilici-
apresentar ao Poder Público, ao término de cada tamente ou causado dano ao patrimônio público,
exercício, relatório sobre a execução do objeto do além de outras medidas consubstanciadas na lei nº
Termo de Parceria, contendo comparativo específico 8.429, de 2 de junho de 1992, e na lei Complemen-
das metas propostas com os resultados alcançados, tar nº 64, de 18 de maio de 1990.
acompanhado de prestação de contas dos gastos e § 12 O pedido de seqüestro será processado
receitas efetivamente realizados, independente das de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do
previsões mencionadas no inciso anterior; Código de Processo Civil.

VI - a de publicação, na imprensa oficial do § 22 Quando' for o caso, o pedido incluirá a in-
Município, do Estado ou da União, conforme o vestigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
alcance das atividades celebradas entre o órgão bancárias e aplicações mantidas pelo demandado
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de no país e no exterior, nos termos da lei e dos trata-
Interesse Público, de extrato do Termo de Parce- dos internacionais.
ria e de demonstrativo da sua execução física e § 32 Até o término da ação, o Poder Público
financeira, conforme modelo simplificado estabe- permanecerá como depositário e gestar dos bens elecido no regulamento desta lei, contendo os da-
dos principais da documentação obrigatória do valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela
inciso anterior, sob pena de não liberação dos continuidade das atividades sociais da organização

parceira.recursos previstos no Termo de Parceria.
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Art. 14. A organização parceira fará publicar,

Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão no prazo máximo de trinta dias, contados da assina-
do Poder Público da área de atuação corresponden- tura do Termo de Parceria, regulamento próprio con-
te à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Polí- tendo os procedimentos que adotará para a contra-
ticas Públicas das áreas correspondentes de atua- tação de obras e serviços, bem como para compras
ção existentes, em cada nível de governo. com emprego de recursos provenientes do Poder

Público, observados os princípios estabelecidos no
§ 12 Os resultados atingidos com a execução incisos I do art. 42 desta lei.

do Termo de Parceria devem ser analisados por co-
missão de avaliação, composta de comum acordo Art. 15. Caso a organização adquira bem irnó-
entre o órgão parceiro e a Organização da Socieda- vel com recursos provenientes da celebração do
de Civil de Interesse Público. Termo de Parceria, este será gravado com cláusula

§ 22 A comissão encaminhará à autoridade de inalienabilidade.
competente relatório conclusivo sobre a avaliação
procedida.

§ 32 Os Termos de Parceria destinados ao fo-
mento de atividades nas áreas de que trata esta lei
estarão sujeitos aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela organi-
zação parceira, darão imediata ciência ao Tribunal
de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob
pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refe-
re o artigo anterior, havendo indícios fundados de
malversação de bens ou recursos de origem pública,
os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para

CAPíTULO 111
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público a participação em campanhas de interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios
ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, me-
diante requerimento dos interessados, livre acesso
público a todas as informações pertinentes às Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organi-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público, des-
de que atendidos os requisitos para tanto exigidos,
sendo-Ihes assegurada a manutenção simultânea
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Conforme o escritor português José Saramago,

às vezes, o "não" é mais útil, necessário e construti-
vo. Nega-se para transformar.

Portanto, não se trata de postura intransigente,
mas de coerência e contribuição à reflexão.

2 - Este tema vem sendo objeto de discussão
intensa no País, notadamente nos últimos anos, re-
gistrando que demandou grandes discussões em
muitos países - 10 a 15 anos, sendo objeto de tra-
balho no País por vários grupos, governamentais ou
não, como a implantação de parcerias com o terceiro
setor e alterações na administração pública - estatal
e não estatal, como o "Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado" (nov/95).

Diante do início da discussão sobre a matéria,
em especial, sobre a reforma do Estado, a cidade de
Curitiba foi a primeira cidade brasileira a implantar e
qualificar "entidades privadas sem fins lucrativos"
sob a denominação de "entidades qualificadas como
Organizações Sociais e sobre a criação do Progra-
ma Municipal de Publicação", no final de 1997.

Ressalte-se que esta medida ocorreu antes da
aprovação e promulgação da emenda constitucional nº
19/98, a qual produziu alterações em dispositivos consti-
tucionais que referiam-se à organização do Estado.

Entre estas, a do inciso XXVII, do art. 37, que
estabelecia a competência privativa da União para
editar normas gerais de licitação, alterada para en-
globar apenas as administrações públicas direta, au-
tárquica e fundacional da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, excluindo, em decorrência, ou-
tras entidades.

3 - As entidades que no Projeto de Lei nº
4.690, de 1998 denominadas de "Organizações da
Sociedade Civil de Caráter Público" apesar de não
integrarem o Projeto das Organizações Sociais, pre-
visto no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado, do Governo Federal, adotam terminologias,
conceitos e objetos que, por vezes, confundem-se,
inclusive sob o aspecto finalístico.

O Projeto deíeí, aprovado, significará a criação
de uma possibilidade concreta de celebração de
contratos de gestão entre o Estado e instituições pri-
vadas que receberiam dotação orçamentária e em
sua execução, teriam autonomia financeira e admi-
nistrativa.

4 - Ainda que sustentável sob o ponto de vista
jurídico-normativo a viabilidade do Projeto proposto
pela Presidência da República, não estará imune à
contestação de caráter principiológico e doutrinário
da Administração Pública Brasileira.
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dessas qualificações, até dois anos contados da
data de vigência desta lei.

§ 1Q Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídi-
ca interessada em manter a qualificação prevista nesta
lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia
automática de suas qualificações anteriores.

§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no pa-
rágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automat-
icamente a qualificação obtida nos termos desta lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de trinta dias.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 3 de março de 1999. - Re-
latar Marcelo Déda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que é. aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.

~

Vai ao Senado Federal,
X\.~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
Iõ re a Mesa a seguinte.

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Gustavo Fruet)

Projeto de Lei n2. 4.690, de 1998, Men-
sagem n2. 876, de 1998, o qual "dispõe so-
bre 2, oualificação de pessoas jurídicas de
~!ir9it0 privado, sem fins lucrativos, como Or-

nizações da Sociedade Civil de caráter
Fúblico. institui e disciplina o Termo de Par-
ceria, e dá outras providências."

Sa(",hor Presidente,
:~cnforme disposto no art. 182 e demais aplicá-

vei; ;]0 Regimento Interno, junta-se a presente de-
claração de voto, pelas razões a seguir expostas:

1 - Ao longo da História registram-se debates
:~dicados à teoria do Estado, à ciência do Estado, à

,].:; do Estado. À definição do Estado ideal.

Tal registro demonstra a preocupação de sem-
3 aoerfeiçoar o conceito, sendo evidente que todos
-sejam um Estado mais eficiente, ágil, justo, entre
r,:os outros adjetivos. De tempos em tempos sur-

gem soluções supostamente vanguardistas, revolu-
cicnárias, geradoras de expectativas que constran-
oern ao estabelecer a idéia de que deve-se aceitá-Ia

ob pena de retrocesso. Concordar ou discordar
mplesmente, é fácil. O difícil é concordar e, prínci-
=lrnente, discordar com argumentos.
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5 - A Administração Pública continua a reger- originais, demonstrando que o tema ainda sera OD!e-
se, mesmo após a Emenda Constitucional n° 19/98, to de análise e alteração, próprio de medidas (;e ím
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, mo- pacto.
ralidade, publicidade e eficiência (este último acres- Por exemplo, ao referir-se a entidades do te.
centado na referida emenda). ceiro setor utilizam-se denominacões como "orqani-

Assim, existem disposições na proposição do zações sociais e publicação" e" .qaruzações da se
Executivo que são perfeitamente atacáveis sob o ciedade civil de caráter público".
ponto de vista da indisponibilidade do interesse pú- 11 - Conforme demonstra-se em anexo, não
blico e de sua supremacia. Deve-se exercer um con- se trata de repúdio puro e simples a novos inSI(U-
trole mais amiúde, detalhado, dos gastos de recur- mentos, defendendo-se agilização e eficiência na
sos públicos. Os instrumentos de controle da Admi- Administração Pública, procurando-se demonstrar os
nistração Pública não podem ser visualizados e en- excessos e desvios.
carados como impeditivos de eficiência e sim como Procura-se, também apresentar posições assu-
garantidores de cumprimento de princípios inafastá- midas quando do exercício de mandato de vereador
veis de impessoalidade e moralidade. na capital do Paraná, considerandoa díscusoão sobre

6 - A proposta apenas exorta a coibição de o terceirosetor,em especial,sob o aspectoconceitual.
práticas de benefícios pessoais (art. 4º, 11), perdendo Assim, junta-se em anexo, demonstrando posi-
a oportunidade de regulamentar com mais detalhe, ção assumida sobre o tema, em ordem cronológica:
este importante dispositivo.

À autonomia administrativa conferida às Orga- 11.1 - cópia de "notas taquigráficas"da
sessãoda Câmara Municipaldo dia 22-9-97;

nizações deve corresponder um imprescindível con- artigo publicado no jornal O Estado do
trole de meios e fins. Isto, não está claramente refe- Paraná, dia 19-11-97;
rido no texto proposto. 11.2 _ cópia de "notas taquigráficas"da

7 - Por exemplo, a remuneração dos diretores sessãoda Câmara Municipaldo dia 9-12-97;
da entidade, que prestará serviço público, deveria ter 11.3 _ artigo publicado na revista RTL
como referencial os vencimentos praticados no ârn- _ Revista Trimestral do Legislativo, Jun-
bito da Administração Pública. Como proposto, as diaí-SP, ano I, nº 6, Dezembro de 1997, pág.
remunerações provocariam comparações nem sem- 21/25;
pre producentes ao desempenho desta 'atividade 11.4 _ Consulta dirigida ao Tribunal de
pública descentralizada (art. 4º, VI). Estabelece-se Contas do Estado do Paraná, pela bancada
uma flexibilização, com os excessos possíveis. do PMDB,em 3-12-97,ainda não respondida;

8 - A possibilidade da própria entidade definir 11.5 - cópia da Lei nº 9.226, a qual
estatutariamente as normas de sua prestação de "dispõe sobre as entidades qualificadas
contas são incompatíveis com o regime de indisponi- como Organizações Sociais", publicada no
bilidade dos interesses públicos. Diário Oficial do município de Curitiba, em

O regime de fiscalização deveria, ao menos, 23-12-97, pág. 3;
ser definido pela própria Administração no uso de 11.6 - texto referente às organizações
um dever e prerrogativas inafastáveis (art. 4º, VII). sociais, elaborado antes da emenda consti-

Ao anexar a emenda nº 1, reforça-se o contro- tucional nº 19/98, analisando-se aspectos
le, em como, a preocupação e prevenção com a par- constitucionais, bem como aspectos subs-
ceria firmada. tanciais, ainda oportunos;

9 - No art. 14 do Projeto abre-se mão, injustifi- 12 - Deve-se reconhecer, também, como pres-
cadamente, da regulamentação dos procedimentos suposto, que o Congresso Nacional não pode sim-
de contratação de obras e serviços, bem como para plesmente reiniciar a discussão sobre importantes
compras com emprego de recursos provenientes do temas, em razão da mudança de legislatura ou de
Poder Público. alteração parlamentar. Por isso, a existência de um

Esta regulamentaçãoé um importanteinstrumen- colegiado e de comissões para análise das matérias.
to de fiscalização,cumpridor da observânciade morali- Trata-se de reconhecimentoaos aprimoramentos
dade e impessoalidadena AdministraçãoPública. incluídosno projetoao longodos mesese da ação das

10 - Registre-se que a presente proposta apre- liderançaso que gerou a aprovação de regime de ur-
senta modificaçõese avanços em relaçãoaos projetos gência no início desta legislaturae, posteriormente,a
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O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
Srs. Vereadores. A título de contribuição, para refle-
xão e para o debate, trago algumas considerações a
respeito da mensagem enviada pelo Sr. Prefeito, re-
lativa às Organizações Sociais e sobre a criação do
Programa Municipal de Publicização. Trata-se de um
Projeto de abrangência, e desde já, sobre o aspecto
jurídico está evidente a sua inconstitucionalidade.
Em caso de aprovação por esta Casa e Sanção pelo
Sr. Prefeito, adianto a possibilidade de questiona-
mento por uma ação direta de inconstitucionalidade
junto à Justiça do Paraná, bem como, a possibilida-
de de representação e possível ação popular junto
ao Ministério Público. Sabe-seque a Administração
Pública prende-se a um regime-jurídico administrati-
vo que lhe é peculiar. Sinteticamente, pode-se resu-
mi-Ia a um conjunto de prerrogativas e sujeições. O
sistema jurídico-administrativo que submete a Admi-
nistração Pública constrói-se sob a égide de princí-
pios que condicionarn sua estrutura. Os princípios
são mandamentos nucleares do sistema, vinculado-
res inafastáveis das atividades da Administração.
Nesse sentido, especial destaque ao art. 37 da
Constituição Federal. O princípio da legalidade resu-
mo a idéia de que a atividade administrativa acha-se
vinculada à lei. Só poderá atuar nos limites traçados
a partir da atividade do legislador. Ao' contrário da re-
gra do direito privado, no direito público a ação deve
estar previamente definida em lei para ser válida e
eficaz. Com isso, as atividades administrativas de-
vem estar respaldadas dentro do sistema jurídico;
deve haver previsão legal para o seu cometimento.
No Projeto de Lei encaminhado pretendo estabe-
lecer, no âmbito municipal, a possibilidade do Mu-
nicípio contratar com entidades privadas, por meio
do que denominou de "Contrato de Gestão". Por
qualquer critério que se queira enquadrar o contra-
to em análise, difícil será uma conclusão que não
conclua pela espécie de contrato administrativo.
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suspensão por alguns dias para nova reunião, a qual zões, intencionais ou não, o Poder Público deixou
ocorreu no dia de ontem - 2-3-99, com a participa- de atuar.
'ção do ~íderdo Governo e do Flelator da matéria. Portanto, defende-se a reflexão 8' a implemen-

Este destaque também é formulado como justi- tação de mecanismos tendentes a modernizar o Es-
ficativa da presente manifestação, em razão do não .taco, porém, em respeito aos dispositivos constitu-
acompanhamento de todo procedimento e do aces- cionais - questões formais e substanciais e a con-
so ao substitutivo, às emendas e a uma série de in- ceitos, na busca de um Estado que sirva ao cidadão,
formações na véspera da votação. sem perder as ilusões, mas acreditando na força das

13 - Trata-se de coerência com argumentos já boas razões.
expostos, analisando a matéria não só sob o aspec- Sala das Sessões, - Deputado Gustavo
to formal, mas também, sob o aspecto substancial. Fruet.

Aplica-se a reflexão da Professora Maria Sylvia
Zanella di Pietro: "Olha! Nós temos uma Constitui-
ção, mas esta Constituição nós não queremos apli-
car, É muito complicado obedecer a orçamento pú-
blico, é muito complicado obedecer às normas de
contabilidade pública, fazer licitação, fazer concurso
público."

A análise deve abstrair da referência a qual-
quer governo, até para evitar constrangimento no
debate. Os extremos são destacados e devem ser
evitados.

O presente instrumento utilizado por adminis-
tradores sérios, entidades sérias - muitas existentes
no País e em diversos estados e municípios, e pes-
soas bem intencionadas, pode ser importante.

O tempo derncnstrará sua eficiência ou não.
Por outro lado, utilizado por maus administra-

dores e pessoas mal intencionadas, sem nenhum
resquício de ingenuidade ou ironia neste destaque,
pode-se estar criando uma nova estrutura de poder,
caracterizada pela administração não estatal, consti-
tuindo-se em uma. "caixa preta", com a utilização de
recursos públicos por entidade privada sem fins lu-
crativos, acrescentando ser lima expressão passível
de contradição e conflito na sua terminologià e até
preconceito na sua finalidade. Correndo-se o risco
também, de criar nova burocratização.

14 - Mas, fundamentalmente, procura-se des-
cobrir o "que se pretende com estas entidades, pois
verifica-se uma tendência, de diminuição de investi-
mento de recursos públicos na área social e a ten-
dência de transferência de mais responsabilidades
para a comunidade, devendo-se refletir: o Estado
existe para o indivíduo ou o indivíduo existe para o
Estado?

O direito à verdade, à boa informação, é con-
dição de cidadania. É preciso desconfiar. Tal atitude,
neste momento, é necessária, legitima e útil. A orga-
nização da sociedade, sua fragmentação, tem um
aspecto relevante na solução de questões públicas,
ocupando também um espaço que uma série de ra-
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A Administração terá participação determinante, es- tecipadamente, estipula-se que as entidades classifi-
tabelecerá suas condições e fiscalizará o seu adim- cadas pelo Poder Executivo como organizações so-
plemento; bem como o objeto, consistente em servi- ciais não submeter-se-ão à carga tributária munici-
ços públicos para a população. Enfim, assegura-se paI. Presente uma inconstitucional delegação de
neste contrato uma posição de supremacia do in- competênciatributáriaao Poder Executivo,já que este
teresse público em sua consecução, o que deter- é que escolherá as entidades a serem agraciadas
mina como um contrato tipicamente administrativo. com a isenção (após a "entidade ter recebido pare-
Desse modo, trata-se de uma questão contratual cer favorável quanto à conveniência e oportunidade
em que a Administração participa como tal, tendo de sua qualificação...") conforme disposto no projeto.
em vista, sobretudo, os fins públicos buscados Outro item sério: A alocação de funcionários públi-
com a contratação. Nesse sentido, o art. 22, inciso cos em empresas privadas, mesmo que prestadoras
XXVII, da Constituição Federal. A União, via legisla- de serviços públicos, com ônus para o órgão estatal,
ção ordinária, estabelece as normas gerais sobre li- é absolutamente ilegal, sobretudo quando abre a
citações e contratos. Já o fez; pela Lei nº 8.666/93 e possibilidade de percepção de remuneração ex-
da Lei nº 8987/95. As quais dispõem sobre licitaçõ- traordinária a ser paga pela Organização Social.
es, contratos administrativos, concessões e permis- O funcionário público colocado à disposição da enti-
sões de prestação de serviços públicos. Isto significa dade, como complementação salarial, seria uma
dizer que qualquer avença contratual deverá subme- afronta ao princípio da Isonomia no serviço público,
ter-se às formalidades estipuladas nestes textos. dando azo, ainda; a um odioso "jogo" de favoreci-
Sem o que serão ilegais e inconstitucionais. Da mes- mentos que nada contribuiriam para a real melhora
ma forma, a iniciativa legislativa dos entes federati- dos serviços públicos, no dia seguinte à aprovação.
vos. Estados e Municípios, que pretendam derrogar Poderá o poder público, colocar à disposição dessas
as previsões legais, será inconstitucional por vício entidades privadas, todos os serviços da administra-
material. A questão é de competência privativa da ção? Porque falamos aqui, evidentemente, em tese
União,cabendoaos Estadose Municípiostão-somente e a lei é abstrata. A duração dos pretendidos contra-
uma tarefa suplementar que não contrarie a legisla- tos estipulada pelo Prefeito Municipal, revela o des-
ção federal. Portanto, há uma questão preliminar in- conhecimento claro, de que em um procedimento re-
vencível no referido Projeto, que é a intensão de se guiar de contratação, o prazo já estaria fixado no
criar uma figura contratual atípica que não se rende edital da licitação. Com certeza, não levou-se em
à legislação. Uma "lei" que permite contratações fora consideração as leis sobre a matéria. A intenção do
dos moldes da Lei nº 8.666/93 e 8.987/95, é, eviden- art. 15 do Projeto, ao se referir à adoção, por parte
temente, inconstitucional, usurpando competência das organizações, de um procedimento próprio para
legislativa atribuída privativamente à União. Além contratação de obras, serviços, compras e alienaçõ-
da demonstrada inconstitucionalidade, por si só es parece estar em um exercício de clarividência.
suficiente para vaticinar seu insucesso, existem er- É que o anteprojeto de lei tenciona alterar a atual lei
ros técnicos que igualmente o comprometem. Some- de Licitações, que é uma Lei Federal, portanto, ime-
se a isto, a necessidade de "parecerfavorávelquanto diatamente superior, a qual prevê em seu texto tal
à conveniência e oportunidade de sua qualificação possibilidade para entes que componham a adminis-
como OrganizaçãoSocial" a cargo do titular do órgão tração indireta ou fundacional; mas, por ora o que
da administração. Aqui pode haver uma perigosa vale é o texto vigente que jamais admitiu a possibili-
parcialidade. O Projeto confere uma inconstitucional dade aventada no Projeto. A mensagem reporta-se
e perigosa autonomia à organização na medida em a uma proposta do Ministério da Administração, po-
que elas teriam um manual próprio para regulamen- rém, esta proposta não está em vigor, o Município
tar a contratação de obras e serviços, compras, alie- está se adiantando sobre algo que não existe e não
nações, planos de cargos, salários e benefícios dos foi regulamentado em nível federal. Necessário, tam-
empregados das entidades. Ter-se-ia entidades pri- bém, faz-se apontar a incorreção semântica que é a
vadas sustentadas pelo poder público, que teriam denominação do Projeto. Publicizar é estender o
autonomia para gastar o dinheiro público da forma conceito de público; mas, parece que se quer esten-
que elas mesmas regulassem. Uma liberdade abso- der o conceito privado para dentro da administração
lutamente incompatível com o regime jurídico-admi- pública, abalando seus princípios postulados, na me-
nistrativo! Por sua vez, o art. 72 "desde logo" isenta dida em que se coloca a máquina pública, por meio
as organizações sociais dos tributos municipais. An- de contratações ilegais, e sem concurso, a serviço
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de estruturas privadas para única e exclusivamente "es-
capar" das necessárias vinculações que o manuseio da
poupança pública impõe. Não se trata de contrariar
a idéia referente à modernização da Administração.

Porém, da forma proposta, evidencia-se um eviden-
te retrocesso. Uma série de dispositivos foram im-
plantados tendentes a evitar o empreguismo, ne-
potismo, favorecimentos, corrupção, entre outos
desvios e crimes presentes na esfera pública. E, a
pretexto de dinamizar e agilizar a administração, pre-
tende-se outro extremo, ou seja, "escapar" de im-
portantes instrumentos de vinculação. Se com os
dispositivos existentes já existem falhas, o que pre-
ver com sua supressão? Os excessos pendulares
confirmam-se. Historicamente o poder público não ti-
nha controle, e deu margem a todo tipo de desvio. A
Legislação avançou ao estabelecer, por exemplo: A li-
citação e o concurso para o serviço público, evidente-
mente, que criou amarras que devem ser revistas para
dar necessária agilidade na administração. Porém,
simplesmente eliminá-Ias, ou criar dispositivos para

escapar da licitação e do concurso público é um evi-
dente retrocesso, que nenhum país do mundo ado-
tou, e nenhuma capital brasileira teve a coragem de
implementá-Ios, mesmo porque o Governo Federal
ainda não regulamentou. Muitos desdenham da nos-
sa democracia, do nosso serviço público. Sempre
frágil, vulnerável, corruptível e freqüentemente cor-
rupta, a qual muitos gostariam de destruir para tor-
ná-Ia perfeita, o que, para retornar a famosa imagem
hobbesiana, comportam-se como as filhas de Pelia
que cortaram em pedaços o velho pai para fazê-Io
renascer. Querem melhorar o serviço, simplesmente
destruindo. É uma forma de provocar o debate, é
uma forma de apresentar algumas observações rei-
terando a necessidade de se realizar um seminário,
para que se possa aprofundar e melhorar a discus-
são sobre o tema. São estas considerações, Sr. Pre-
sidente.

O Estado do Paraná

19 de novembro de 1997

OPINIÃO PESSOAL

AVANÇO E RETROCESSO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gustavo Fruet

1. O prefeito municipal encaminhou à Câmara
a Mensagem de nº 29, consistente no projeto de lei,
que dispõe sobre as entidades qualificadas como or-
ganizações sociais e sobre a criação do Programa
Municipal de Publicização. Afirma que a comunidade

vem exercendo, forte pressão no sentido de obter
serviços públicos com maior qualidade, agilidade,
eficácia e a eficiência, sem que com isso, seja con-
sumida menor parcela de recursos. Salienta, ainda,
que a atitude dos dirigentes de órgãos e entidades
públicas é de inquietação, debatendo-se com obstá-
culos legais e normativos, típicos da administração
pública burocrática. Julga que para cumprir seus ob-
jetivos é imprescindível desencadear uma profunda
renovação institucional que possibilite a remoção de
entraves. Estas organizações seriam qualificadas
como tal, por meio de decreto municipal e sua rela-
ção com o poder público será disciplinada por um
contrato de gestão, que estabelecerá metas, meca-
nismos de avaliação, de acompanhamento e de
prestação de contas. Seria a atribuição de atividades
que hoje são desenvolvidas pelo município, para en-
tidades de direito privado, que tenham autorização
específica do Poder Legislativo para celebrar contra-
to de gestão com o Poder Executivo e assim ter di-
reito à dotação orçamentária.

2. Sabe-se que a administração pública pren-
de-se a um regime jurídico-administrativo que lhe é
peculiar. Sinteticamente, pode-se resumi-Ia a um
conjunto de prerrogativas e sujeições. O sistema ju-
rídico-administrativo que submete a administração
pública constrói-se sob a égide de princípios que
condicionam sua estrutura. Os princípios são man-
damentos nucleares do sistema, vinculadores inafas-
táveis das atividades da administração. A Constitui-
ção Federal expressamente menciona os princípios
retores da administração pública: legalidade, impes-
soalidade, moralidade administrativa e publicidade
(art. 37, caput).

3. O princípio da legalidade resume a idéia de
que a atividade administrativa acha-se vinculada à
lei. Só poderá atuar nos limites traçados a partir da
atividade do legislador. Ao contrário da regra do Di-
reito Privado, no Direito Público a ação deve estar
previamente definida em lei para ser válida e eficaz.
Com isso, as atividades administrativas devem estar
respaldadas dentro do sistema jurídico; deve haver
previsão legal para o seu cometimento.

4. O projeto de lei encaminhado pelo senhor
prefeito municipal pretende estabelecer, no âmbito
da administração municipal, a possibilidade do muni-
cípio contratar com entidades privadas, por meio do
que denominou de "contrato de gestão". Por qual-
quer critério que se queira enquadrar o contrato em
análise, difícil será uma conclusão que não conclua
pela espécie contrato administrativo. A administra-
ção pública terá participação determinante no con-
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trato, estabelecerá suas condições e fiscalizará o entidades privadas sustentadas pelo poder público
seu adimplemento; bem como o objeto, consistente com autonomia para gastar o dinheiro público de for-
em serviços públicos para a população. Enfim, asse- ma que elas mesmas regulassem. Uma liberdade
gura-se neste contrato uma posição de supremacia absolutamente incompatível com o regime jurídico-
do interesse público em sua consecução, o que de- administrativo.
termina como um contrato tipicamente administrati- 8. Por sua vez, o art. 7º do projeto "desde logo"
vo. Desse modo, trata-se de uma questão contratual isenta as organizações sociais dos tributos munici-
em que a administração participa como tal, tendo em pais. Antecipadamente estipula-se que as entidades
vista, sobretudo, os fins públicos buscados com a classificadas pelo Poder Executivo como organiza-
contratação (CF, art. 22, inciso XXVII). ções sociais não se submeterão à carga tributária

5. A União, via legislação ordinária, deverá es- municipal. Presente uma inconstitucional delegação
tabelecer as normas gerais sobre licitações e contra- de competência tributária ao Poder Executivo, já que
tos. Já o fez pela Lei nº 8.666/93 e da Lei nº este é que escolherá as entidades a serem agracia-
8987/95. Dispõem sobre licitações, contratos admi- das com a isenção (após a "entidade ter recebido
nistrativos, concessões e permissões de prestação parecer favorável quanto à conveniência e oportuni-
de serviços públicos. Isto significa dizer que qual- dade de sua qualificação...")
quer avença contratual da administração pública de- 9. A alocação de funcionários públicos em em-
verá submeter-se às formalidades estipuladas nestes presas privadas, mesmo que prestadoras de servi-
textos legais. Sem o que serão ilegais e inconstitucio- ços públicos, com ônus para o órgão estatal, é ilegal,
nais. Da mesma forma, a iniciativalegislativados entes sobretudo quando abre a possibilidade de percepção
federativos (estados e municípios) que pretenda "der- de remuneração extraordinária a ser paga pela orga-
rogar" as previsões legais será inconstitucionalpor ví- nização social (art. 8º, § 2º do projeto). O funcionário
cio material. A questão é de competênciaprivativada público colocado à disposição da entidade, como
União e aos estados e municípioscaberá tão somente complementação salarial, seria uma afronta ao prin-
uma tarefa suplementarque não contrariea legislação cípio da isonomia no serviço público, dando azo, ain-
federal. Sob pena, como já ressaltado,de ser inconsti- da, a um odioso "jogo" de favorecimentos que em
tucional. Portanto, há uma questão preliminar invencí- nada contribuiriam para a real melhora dos serviços
vel no projeto de lei, que é a intençãode se criar uma públicos.
figura contratual atípica que não se renda à legislação 10. No mesmo sentido, a possibilidade de des-
competente. Uma "lei" que permitisse contratações tinação de recursos orçamentários e bens públicos
fora dos moldes das leis nº 8.666/93 e 8.987/95 seria para as organizações sociais que celebrarem o de-
inconstitucional, estaria usurpando competência le- nominado contrato de gestão com o poder público.
gislativa atribuída privativamente à União. Sem dúvida, presente a idéia de "eficiência", pois só

6. Além da demonstrada inconstitucionalidade, transferem-se os benefícios sem os encargos com o
por si só suficiente para vaticinar seu insucesso, pagamento de luz, aluguel, água, telefone e encar-
existem erros técnicos que igualmente o comprome- gos sociais, com a possibilidade de utilização de re-
tem. A qualificação como organização social seria cursos públicos. Poderá caracterizar uma autêntica
atribuída ao Poder Executivo com critérios e condi- "caixa dois", pois recebe recursos e bens públicos,
ções não muito claros, com alguma semelhança à mas quem presta o serviço poderá ser o servidor pú-
declaração de utilidade pública (art. 22 do projeto). blico, com os riscos para a administração.
Somente a isto, a necessidade de "parecer favorável 11. A duração dos pretendidos contratos esti-
quanto à conveniência e oportunidade de sua qualifi- pulada pelo prefeito municipal (art. 13. do projeto),
cação como organização social" a cargo do titular do revela o desconhecimento de que, em um procedi-
órgão da administração direta ou indireta da área de mento regular de contratação, o prazo já estaria fixa-
atividade correspondente ao seu objeto social. Aqui, do no edital da licitação. Com certeza, não se levou
pode haver uma perigosa parcialidade. em consideração as leis sobre a matéria.

7. O projeto confere uma inconstitucional e pe- 12. A intenção do art. 15 do projeto ao se refe-
rigosa autonomia à organização (art. 42, inc. VII, do rir à adoção, por parte das organizações sociais, de
projeto) na medida em que elas teriam um manual um procedimento próprio para contratação de obras,
próprio para regular a contratação de obras e servi- serviços, compras e alienações, parece. estar em
ços, compras, alienações, planos de cargos, salários exercício de clarividência. É que o anteprojeto de lei
e benefícios dos empregados da entidade. Ter-se-ia que tenciona alterar a atual Lei de Licitações prevê
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em seu texto tal possibilidade para entes que com-
ponham a administração indireta ou fundacional;
mas, por ora, o que vale é o texto vigente que jamais
admitiu a possibilidade aventada no projeto.

13. Necessário, também, faz-se apontar a in-
correção semântica que é a denominação do proje-
to. Publicizar é estender o conceito de público; mas,
parece que se quer estender o conceito do privado
para dentro da administração pública, abalando seus
principais postulados, na medida em que se coloca a
máquina pública, por meio de contratações ilegais, a
serviço de estruturas privadas para única e exclusi-
vamente "escapar" das necessárias vinculações que
o manuseio da poupança pública impõe. Pretende-
se escapar de institutos como concurso público e li-
citações.

14. Mesmo que breve, uma outra reflexão:
trata-se de proposta com evidente preconceito à li-
vre iniciativa, pois transmite-se uma idéia de inefi-
ciência aos instrumentos existentes, bem como, vin-
cula-se a denominada organização social à uma en-
tidade privada sem fins lucrativos, como se a remu-
neração de capital fosse desvio e como se fosse
possível acreditar em "filantropia" na forma dos
contratos propostos.

15. Não se trata de contrariar a idéia referente
à modernização da administração. Porém, da forma
proposta, evidencia-se um retrocesso. Uma série de
dispositivos foram implantados ao longo dos anos,
tendentes a evitar o empreguismo, nepotismo, favo-
recimentos, corrupção, entre outros desvios e crimes
presentes na esfera pública. E, a pretexto de dinami-
zar e agilizar a administração, pretende-se o outro
extremo, ou seja "escapar" de importantes instru-
mentos de vinculação. Se com o dispositivos exis-
tentes já existem falhas, o que prever com sua su-
pressão. Os excessos pendulares se confirmam.

16. Como destaca Bobbie, muitos desdenham
da nossa democracia. Recente democracia. Sempre
frágil, sempre vulnerável, sempre corruptível e fre-
qüentemente corrupta, a qual muitos gostariam de
destruir para torná-Ia perfeita, o que, para retomar a
famosa imagem bobberiana, comporta-se como as
filhas de Petts que cortaram em pedaços o velho pai
para íazê-lo renascer.

Portanto, defende-se a reflexão e a implemen-
tação de mecanismos tendentes a modernizar o Es-
tado, porém, em respeito aos dispositivos constitu-
cionais e na busca de um Estado que sirva ao cida-
dão, sem perder as ilusões, mas acreditando na for-
ca das boas razões.

Março de 1999

o SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente e
Srs. Vereadores. Nós insistimos nesta Casa que dis-
cordar ou concordar simplesmente é fácil; o difícil é
concordar e, principalmente, concordar com argu-
mentos. Portanto, há uma hierarquia de procedimen-
tos, no sentido de compreender, conhecer, como
pressuposto para discussão, como pressuposto para
omissão de juízo de valor fundamentalmente expres-
so por meio do voto. Ao longo da história, existem
milhares e milhares de tratados sobre a ciência do
Estado, teoria do Estado, as razões do Estado, en-
fim, na definição do que seja o Estado ideal, e essa
é uma das grandes questões que se apresenta nes-
te final de século, no sentido de definir que tipo de Es-
tado queremos: um Estado que sirva ao cidadão, ou o
inverso, um indivíduo que esteja a serviço do Estado
e do Poder Público. É importante também colocar
como preliminar, que não se pode mais confundir
Poder Público com estatal, há uma tendência conso-
lidada a partir da tripartição de poderes de se preser-
var, no âmbito estatal, o Poder Judiciário, o Poder
Legislativo, algumas atividades exclusivas do Poder
Executivo, basicamente o aspecto da segurança,
hoje tão bem representado aqui na frente, e o apare-
lho tributário do Estado. E a partir daí, existe uma
série de discussões, com relação aos limites de in-
tervenção pública na atividade da comunidade. Nes-
se sentido é fundamental que se coloque este Proje-
to, não como solução de todos os problemas como
se procura estabelecer por parte da administração, o
inverso também deve ser condenado. Combate-se o
cooperativismo por um extremo, mas também, con-
dena-se o clientelismo por outro lado. Existem entra-
ves? Existem. Existem dispositivos legais que por
vezes engessam.o administrador? Existem. Isso é tí-
pico dos excessos pendulares que a história registra,
mas é fundamental que se registre que o princípio
da reserva lega.l. e portanto, os instrumentos legais
como o concurso público, a licitação, vieram como con-
traponto ao absolutismo dos monarcas, caracterizado na
Revolução Francesa e aperfeiçoada pelos americanos
com sistema de freios e contrapesos, no sentido de defi-
nir com clareza o limite de intervenção do Poder Público.
Isso, não é engessar o administrador, é porque é da
tradição política a malversação dos recursos públi-
cos, e é uma ilusão crer e que possa ser possível
administrar recurso público, como se fosse uma enti-
dade privada. Nesse sentido é fundamental mesmo
que seja uma posição a médio e a longo prazo equi-
vocada. Mas é mais legítimo, necessário e útil uma
posição contrária ao Projeto, como alerta a sua evi-
dente inconstitucionalidade, como alerta aos seus
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erros apresentados, como alerta aos riscos que este uma norma primária. Todos sabem que vivemos em
Projeto apresenta. Nesse sentido, a Bancada do uma hierarquia de leis. Ao município compete um
PMDB em uma postura ética, há seis dias, apresentou trabalho suplementar e complementar. Mas jamais
um pedido de informação à Prefeitura. Ao contrário, em contrariedade com os dispositivos constitucio-
tivemos seis horas para analisar esta resposta. No nais. Medida provisória não é emenda constitucional.
mesmo sentido, a Bancada do PMDB, usando instru- Medida provisória não é lei ordinária. Medida provi-
mento constitucional, encaminha um pedido de con- sória não tem o caráter autorizativo para que o muni-
sultas ao Tribunal de Contas para se definir os limi- cípio legisle contra a União. Portanto, um vício in-
tes dessas denominadasOrganizaçõesSociais.Voltoa constitucional insuperável nessa fase. A medida pro-
insistir,nãose pode crer que as OrganizaçõesSociais visória é excepcional. Ela é diferente das leis porque
representam a solução dos problemas sociais e, por é efêmera. Ela é precária. E mais, se ela não for con-
outro lado, não se pode simplesmente contestá-Ias firmada, a sua ineficáciaé desde o início. Se essa lei
como se fosse de forma absoluta um retrocesso no for aprovadatendo por base a medida provisória e se
serviço público. Nesse sentido, passo a avaliar algu- essa medidaprovisórianão for ratificadapelo Congres-
mas questões referentes à resposta encaminhada so o que acontecerá com o ordenamento e com os
pela Prefeitura Municipal. Uma resposta que apre- contratos que serão estabelecidos? Além do que, há
senta contradições, na qual se pode colocá-Ia como uma segunda questão que é insuperável sobre o as-
uma própria interpretação Kafkiana, no sentido de pecto constitucional.A Prefeituratenta caracterizar as
apresentar argumentos a favor de um abuso carac- Organizações Sociais como pessoas jurídicas de di-
terístico do poder executivo ao longo da história, reito privado, mas admite que o contrato de gestão
principalmente da história brasileira. A Administração possui natureza administrativa. Portanto, aplicável a
Pública procura, por todas as razões, descaracteri- todo o regime jurídico administrativo de direito públl-
zar essas entidades privadas sem fins lucrativos co nesses contratos. Mesmo porque, a própria Admi-
como uma entidade prestadora de serviço público. nistração, ao indicar os dispositivos constitucionais,
Nesse sentido, insiste em apresentar dispositivos deixou de alertar que todos esses dispositivos estão
constitucionais que todos nós reconhecemos de que submetidos ao direito público, ou seja, ao controle
é necessário a participação popular e que alguns do Poder Legislativo, ao controle do Tribunal de
serviços públicos podem ser realizados por convê- Contas, à necessária transparência. Uma das pro-
nios e por contratos. Isso é evidente. Isso é reiterar o messas não cumpridas da democracia repre-
óbvio. Está no art. 204, primeiro artigo disposto pela sentativa é o fim do poder invisível. E, o poder invisí-
resposta da Administração Municipal com relação ao vel se estabelece no momento em que não há um
Serviço de Saúde. Estamos defendendo sim convê- equilíbrio de controle entre as forças organizadas da
nios com entidades privadas. Defendemos sim a sociedade. Portanto, a Lei Municipal ao propor, e
realização de contratos. Mas, fundamentalmente, isto fica claro, a extinção do concurso público, ao
defendemos esgotar a interpretação dos dispositivos propor a extinção da:licitação, contraria dispositivos
existentes. E não simplesmente considerá-Ios ultra- constitucionais, contrarla a Lei de Licitações. E, é
passados e aplicar novos instrumentosna Administra- importante que se registre, e a Administração tem
ção. Todas as referências legislativas apresentadas conhecimento disso, há um anteprojeto de alteração
pela Assessoria Legislativa reafirmam o que já insis- da Lei de Licitações, no qual flexibiliza as ações da
tentemente dissemos. Existem instrumentos legais administração indireta e das fundacionais, no sentido
para a utilização de serviços terceirizados. A própria de dar a necessária flexibilidade e fugir a de determi-
resposta se baseia na Lei de Licitações, uma lei de nadas amarras,principalmenteconsiderandoo centro-
1993 e na Lei de Permissãoe Concessão,de 1995. É le posterior.E, por favor, não vamos simplesmentedi-
um instrumento recente, muito pouco dentro do con- zer que esse modelo foi implantadode sistemaseuro-
texto históricoda AdministraçãoPública.Agora,oquehá peus. É verdade, a Ingiaterraassim utilizou,a França
de grave. A Administração, e acredito que não foi um assim utilizou, os americanos assim utilizaram, mas
procurador que escreveu isso, baseia-se em uma apósquinze,vinteanos de debate,e, fundamentalmen-
medida provisória apresentada pelo Governo Fede- te, modernizaramos controles da administraçãopúbli-
ral, quando é sabido que é um equívocoentenderque ca. Há uma diferença fundamental em termos institu-
atribuia uma medida provisóriaa um regimejurídicoou cionais: lá, mal administrador vai para cadeia, lá mal
à possibilidadenormatizadora,é uma falsa percepção administrador tem um controle sério e rígido da socíe-
do ordenamento, é uma figura atípica de introduzir dade, lá o mal administradorpaga com seu patrimônio.
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o Sr. Jorge Samck - Um aparte na seqüên- não sei quantas pessoas foram contratadas por essa
cia, Vereador. Fundação, não sei qual o salário que essas pessoas

O SR. GUSTAVO FRUET _ Citem, pensem, receberam e tem um dado interessante: o maior índi-
que exemplos temos de administradores que mal uti- ce de crescimento de contratação dessas pessoas
lizaram os recursos públicos em nosso Estado, em por essa Fundação, coincidentemente foi um perío-
nossa Cidade, ou há uma falta de percepção, e todo do eleitoral. Isto é importante que se esclareça, sob
o administrador deste País é integro. E é importante pena de ficarmos em um jogo de faz-de-conta de
que se destaque que esses dispositivos são uma que os poderes efetivamente exercem suas prerro-
evolução no ordenamento, que vieram justamente gativas e assumem o controle.
para evitar a flexibilidade, entre aspas, a qual permi- O instrumentoda forma como está e volto a in-
te ao administrador misturar o público com o privado. sistir não estou emitindo nenhuma dúvida com rela-
Não há meio público, não há meio privado. Temos ção à integridade do Prefeito de Curitiba, de forma
de deixar muito claro quais são as diferenças de alguma, a análise é institucional, portanto, impessoal
ação. Inclusive, fomos além, a Prefeitura tem a pos- e .genérica. Agora, quem garante que daqui a duas,
sibilidade se assim entender, e daí vamos discutir no tres gestões um administradormal-intencionado não
aspecto ideológico, de fazer a privatização pura e se utilize desse instrumento para desvio dos recursos
simples desses serviços, porque da forma como está p~~~icos.Estou citando exemplos concretos da pos-
será transferir serviços a entidades privadas, sem slblüdade de manipulaçãodessa atividade. Isto é mui-
fins lucrativos, o que é uma contradição de termo, o to sério. Da mesmaforma, a administraçãoalega que
que representa um preconceito com o lucro no capi- o servidor municipalcedido, se esse servidor demons-
tal, e, fundamentalmente, a Prefeitura irá pagar trar qualidades profissionaisque o distingua dos de-
água, luz, telefone, irá arcar com os tributos, irá re- mais poderáreceberesseadicionalem seu salário.
passar recursos orçamentários, irá repassar funcio- O Sr. Jotapê - Permite-meumaparte,Vereador?
nários, bens, e todos os benefícios ficarão por única
exclusividade da entidade privada. Existem distorçõ- O SR. GUSTAVO FRUET: - Na seqüência.
es pontuais que, para não me alongar, gostaria só Além disso, a base legal para definição dos contra-
de destacar, uma delas fere de fundo o princípio da tos é a Lei Federal n2 866/93. E aqui uma clara ma-
isonomia no serviço público. Existem excessos? nobra com os conceitos. A administração entende

Existem. Como por exemplo: os mais de du- que a licitação, o concurso e outros instrumentos
zentos e quarenta cargos de comissão no Gabinete e~istentes nessa Lei significam um entrave, po-
do Prefeito, que representam um déficit considerável rem, apesar de não constar na Mensagem, esta-
na folha de pagamento, e até agora, há mais de dez belece na resposta que a Lei Federal estabelecerá
meses esta Câmara não sabe, apesar do dispositivo a definição dos prazos desses contratos. Mas, fun-
da Lei Orgânica, quantos servidores têm no municí- damentalmente, apesar de uma série de dúvidas
pio, quantos ocupam cargos em comissão, e quan- que levantamos, que serão objeto de indagação
tos são remunerados nesses cargos em comissão. oportuna no Tribunal de Contas, que esperamos,
Na forma como está, permite-se o bem como se per- ~eja rápida, justamente para dar inclusive, tranqüi-
mite o mal. Pode-se permitir o uso indevido de favo- IIdadepara a administração poder se utilizar com ab-
recimento a determinados servidores, que poderão soluta segurança desse instrumento, queremos sa-
receber um adicional sem limite constitucional al- ber qual a razão de se implantar as Organizações
gum, o que significa que esses funcionários irão com Sociais, no que isso irá representar melhora no ser-
seus direito assegurados, não irão incorporar esses viço público, no que isso irá enfrentar o déficit admi-
benefícios quando da sua aposentadoria, mas du- nistrativo, o déficit fiscal e a dívida municipal. Curiti-
rante a ativa poderão estar recebendo, por vias indi- ba, nos últimos quatro anos, aumentou sua dívida
retas, recursos públicos com duas, três vezes os em 80% passou de cento e dezoito milhões de reais
seus salários, sem controle. E dou um exemplo: esta para trezentos e onze milhões de reais, ou seja, en-
~âmara recentemente aprovou a prestação de con- quanto os instrumentos existentes eram úteis, ágeis
tas da administração anterior, e aprovou uma em e tinham recursos, muito bem, no momento em que
particular, a da FAS _ Fundação de Ação Social. A se esgota a capacidade de endividamento, vamos
Fundação de Ação Social contrata serviços por meio mudar o procedimento.
de uma fundação chamada Funciação Instituto Tec- O Sr. Mário Celso Cunha - Vereador Gustavo
nológico Industrial, votei contra. Por quê? Porque Fruet, inscrevo-me nos apartes.
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o SR. GUSTAVO FRUET - A Secretaria do
Tesouro Nacional, hoje divulgado na Gazeta Mer-
cantil, demonstra que o Governo Estadual no início
da gestão, estava classificado na classe "A", para
comprometimento de endividamento. Hoje está na
classe "O". No mínimo vão alegar que a lei estabe-
lece embaraços. Será que as Organizações So-
ciais irão resolver o problema da educação? Este
ano, para o projeto de 1998, a Prefeitura retirou
trinta milhões de reais da educação, dezessete mi-
lhões de reais do saneamento, quase dois milhões
de reais da saúde, dois milhões e novecentos mil
reais da cultura, um milhão e quinhentos mil reais
da habitação. As Organizações Sociais irão resol-
ver estes cortes, porque se verifica o seguinte: O
Estado teve cada vez mais o investimento, priorita-
riamente na área social, e vem com este argumen-
to democrático de que irá transferir com a socieda-
de a responsabilidade. É evidente que isto é im-
portante, e é fundamental envolver a comunidade.
Porém mesmo em Curitiba, viramos uma Cidade
economicamente com diferenças acentuadas. Ti-
vemos a oportunidade de constatar estes dados,
em recente palestra da Ora. Marina Taniguchi,
Presidente da Fas, que muito bem colocou os des-
níveis existentes economicamente dentro da Cida-
de de Curitiba, de ações e de prevenções do Poder
Público. Aplica-se aqui uma inversão.

Não é a idéia a experiência, os fatos, que ge-
ram a idéia, é o contrário, a idéia como pressuposto
da experiência. Estamos arriscando. A atividade Pú-
blica sem dúvida é um risco, mas da forma como
está, quanto à publicização do privado enquadra-se
dentro do novo contratualismo, portanto sobre este
aspecto é avançado. Esta moeda tem mais de uma
face, aplica-se o contrário a privatização do Público.
Mais do que isto a possibilidade de utilização de re-
cursos, impostos para a população, sem os contro-
les existentes. Se com as leis de 1993 e de 1995,
com o instrumento de controle e fiscalização do Po-
der Legislativo, com a ação do Tribunal de Contas,
existem exceções e desvios, o que imaginar com a
vulnerabilidade, abrangência e a generalidade, dis-
postos nestes problemas. Mais um dado para refle-
xão, o Governo Federal de forma inteligente, há três
anos, está tentando implantar esta medida, recuou,
e na última medida provisória, extinguiu somente
dois órgãos, transformando-se em Organizações So-
ciais. Demonstra prudência e preocupação no senti-
do de verificar a médio e longo prazo, a experiência
deste novo instrumento. Da forma como está existe
uma contradição, entre os discursos e as manifesta-

ções, inclusive dos Secretários Municipais que de
forma democrática, e aberta compareceram a esta
Casa, com a lei e a Lei "Herga Hominis". A.lei é da-
qui para a frente. São estas observações. Entende-
mos ser ponderadas, e apresentem uma certa coe-
rência na sua argumentação, no sentido de deixar os
aspectos positivos, e as dúvidas que merecerão
análise e acompanhamento, desta Casa e de outras
Instituições.

O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, a
título de esclarecimento encaminho as seguintes
questões para a Mesa, enfocando o ali. 96 do Regi-
mento Interno. Primeiro: foi publicado na Ata das
Sessões, em cumprimento ao art. 99 § 5º do Regi-
mento Interno. Segundo: cumpriu-se o prazo de vin-
te e quatro horas de publicação da presente pauta
no Diário da Câmara, informando que o art. 74 do
Regimento estabelece o início da Sessão às 16h.
Pergunto se todos os Vereadores receberam, no dia
de ontem, até as 16h. o Diário da Câmara com a
pauta. Terceiro: se essa publicação foi substituída
por alguma separata ou comunicado e se isso tem
validade, qual o dispositivo regimental que o fun-
damenta. Quarto: na Sessão de ontem, houve a
suspensão em razão de incidentes nesta Casa.
Pergunto: tem validade a publicação do Diário da
Câmara entregue ontem? Mesmo porque, verifica-
se no diário para a Sessão de hoje uma série de
dispositivos não votados em 211 Discussão. Quinto:
houve emendas à presente proposta? Quantas?
Há um Parecer exarado pelas comissões? Sexto:
o Regime de Urgência foi solicitado? Por quem foi
solicitado e quando houve a deliberação? e se
essa deliberação já ocorreu há mais de 72h. para
esclarecer o que passa. Se passaram as 72h. com
a contagem a partir da última Sessão na semana
passada, quarta-feira, por que não entrou em pau-
ta ontem? Por fim, esclareço: se for aplicado por
esta Mesa o disposto no art. 96, § 2º, com 48h.
para as respostas às presentes solicitações, infor-
mo que se trata de pré-questionamento para even-
tual propositura de ação judicial.

O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
para esclarecimento. (Assentimento). Só para retor-
nar a razão e não submeter a emoção própria num
debate parlamentar, todos os dispositivos consti-
tucionais que foram relatados constam na res-
posta formulada pela Prefeitura, e tivemos a opor-
tunidade de esclarecer que estes dispositivos en-
quadram-se no Direito Público, tanto é que o art.
199 refere-se a contrato de direito público e todos
os demais na mesma linha e ressaltamos estes
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dispositivos para mostrar que já existe instrumen-
tos legais para estabelecer convênios com entida-
des privadas.

O Sr. Gustavo Fruet: - Não quero lançar mão
de uma medida protelatória, e não é esse o objeti-
vo, mas é importante que eu faça o seguinte escla-
recimento. No Diário da Câmara foi publicado a
Mensagem de algumas emendas que seriam modifi-
cativas do Substitutivo. Fizemos uma questão de or-

derr. '10 inicio da Sessão para que se esclarecesse
o qr estaria em votação, se o Projeto original ou o
Sub.dtutivo, que não foi publicado e, portanto, não
foi oceto de conhecimento. Peço a gentileza de que
seje .sclarecidas as Emendas, se elas se referem
à mensagem original, porque muitas foram proto-
coladas antes desse Substitutivo, e também que
se esclareça, que essas emendas modificativas do
Substltutivo, no que alteram o projeto.

Por Gustavo Fruet e
Ivan Bonilh:i

Crgsnizaçães SDciais te
Al8iDIB@mia MUfllieffps

Avanço e Retrocesso na Beforma do Estado

TEl\'IAS PARA
DEBATE

1. Como preliminar na análi-
se do rema, deve-se ressaltar que o
Direito: o Poder avançam lado a
iado 30 icngo da história. embora
com :::ui:os dese.'l;;:lntrOS.Assim. n:l
Gréc::.. e:-:: RolI'.:I e em estudos e
exp:f.:n.:3S que sustentam teonC:l'
mente a ftlncaç~ do Estado moder-
no. parucularmeme nos séculos
XVII = xvm com tr:Uados dedica-
dos:' iecna do Esta.:io_à ciência de
Esta.:~. j r:zâo do Estado. À defl-
niçãc ':0 Estado ideal. Neste senti-
do. pensadores como Platãc,
Cícero. ~Iaquia\·el. Mcntesquieu.
Kant, Hobees. Lceke, Rousscau e
m3!Srecentemente. Weber e Heg:i.

8:: ':::stu;u: é ieitO p= SUi-
tent~ : ;lfinnaç3. c!: que poder e
legitir.';':::':: compiementam.sc. não
se pc.::::~ imallin:tr urna reforma
do E;:~:: ':es\·mclli~ de valeres
com :;:::: ~elltr:lii':::'de ic!eoló~ic::.
:-;eSl: ;:~::':~. Bobblo fi didático ac
aiirr.::..- .;:..:~J po::::- terna-se legíti-
mo :::~:.::, do dlr:ito. eneuamo o
direi:: ;.~ 10m: efetive 3:r3\'~s C!O
poder ç~:r.jo um e cutro se sepa-
ram, '::;'~~:'5edi'llu: do:dois extre-
mos. ':':; qu~:s qu3lquer cenvivên-
eia c~:::.~::~~ deve aíastar-se, de
direi:.: ::::;-Jt~nte e do poder aroi-
tránc

F ;::..;.~~;;.t::..:~.:i~.r~f\.'Ir::'1l do

Este destaque é feito
para sustentar a

afirmação de que
poder e legitimidade
complementam-se,

não se podendo
imaginar uma

reforma do Estado
desvinculada de
valores com uma

neutralidade
ideológica.

ordenamento referente ao Estado.
significa também analisar que tipo
d: Estado preconiza-se sob o 3SpCc-
to político.

2. Superada a idéia presente
por muito tempo da dicotornia de
dois medeies.
busca-se um
novo ordena-
mentOneste fi-
na! de sécuio.
em especial.
com o surgi-
mento de bic-
cos econõmi-
cos.

l'est:
quadro, o Bra-
sil também
procUr.l novo;
paradigrnas.
com todos os
confl i tos e
centradiçõe s ----....-.•._--_ ..que o tema .. .. . .... .
desperta. no-
tadamenre, a ;::m:: da reforma cons-
titucional.

E entre os temas deccrrenres.
eseecíal destacue, à rerorrna do E;-
ladO. com a utilização e busca ce
conceitos como vcficiéncia". "4!~~-

lidade", que 3C~b= por c!or.1i::~rC
. dCb31:.

Fundamentalmente. defende-
se li instlluiç~J de no "OS mecanis-
mos tendentes :I obter.;:1o d: "ser-
viçes púbhco~ cem :'r,atl'f ~~;,.::,;_.

de. sem consumir maior parcela ée
recursos",

Salienra-se. ainda. que a an-
tude rios dirigentes de órgãos e ez-
tidades públicas é de inquieiaçàc.
debatendo-se com obstãculos legais

e normativos. típi-
cos da administra-
ção pública buro-
crânca, Julgam que
pU3 cumprire:::
seus obietivo s. e
impresci~divc! :~.

.• sencadear u!r.~
profunda renova-
cão insutucicna:
que possibilite :
remoção de er.:r"-
ves. a irnpiantação
de novos mecams-
mos de contrcie

;: voltados à rigoro-
sa avaliação C: re-
sultado e de de-

- sempenho ger:r.-
cial e a intr:'::.:;;;;!

ri! métodos ri: ~est.5.o mais mcder-
nos voltados a contenção de CU!\tOi

c S~~!Sfl':.lOC~ reais necessidades
da comunidade.

Diante deste ~u:t.:iro.a;!Ctl-<C
o discurse de Gue é ·"i:r.pr:sdr.:ij·,'!!
desencadear ::111:' prcft:nd:! renova-
ç50 insiitacionai Cju: pcssibilite ; ~:-
rnccão de: entraves".

. Não se discute :I n:::s.i:i:d:
c: mu±l.-:;:::..cc r:f:or.:-.z. r.~ ~I':~":S
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. . ," . ~,.\~~.
.•.... ...; .... - .. ,',' _ ..Na busca de soluções. admi-

nistrações municipais apresentam
como alternativa a instituição de
"organizações sociais. instituições
públicas não-estatais. com persona-
lidade jurídica de direito privado e
constituídas sob a forma de funda-
ção, associação ou sociedade civil.
sem fins lucrativos", com base em
proposta apresentada pelo Ministé-
rio da Administração e Reforma do
Estado', como uma solução con-
creta para a gestão de atividades
sociais e científicas não exclusivas
ou competitivas prestadas pelo se-
tor público.

Sustentam os defensores des-
ta idéia que a implantação das de-
nominadas Organizações Sociais
promoverá verdadeira revolução na
gestão da prestação de serviços e
tenderá li redução da dimensão da
máquina administrativa. Trata-se de
atribuir atividades que hoje são de-
senvolvidas pelo Município. para
entidades de direito privado. que
venham a ter autorização específí-
C3 do Poder Legislativo para cele-
brar contrato de gestão com o
Poder Executivo e assim ter direito
à dotação orçamentária. entre ou-
tros dispositivos que serão analisa-
dos na sequência,

3. Sabe-se que a Administra-
ção Púbiicc prende-se a um regime
jurídico-administrativo que lhe é pe-
culiar. S inteticarnente. pode-se
resumí-io a um conjunto de prerro-
g:Ui\'3S e sujeições. O sistema jurí-
dico-administrativo que submete a
Administração Pública constréi-se
sob a ég ide de princípios que

. SCS1C SC:::U.lC. preposra apresentcda pelo
Po.::r E.\::::.:t:vc' ce Curilib:l • 1>1c:U:l~:m n"
:ç. .l Ci:::r: ~,;~::::;;:~I.no di3 16 :: A;;OSIO
.:: !997 I?;"c:::::c r:. :9~1Ç7. pro.1c:o cc !:1 r..
:.;$.'«;;,

condicionam sua estrutura. l..;;'
princípios são mandamentos 1111C:e-

ares do sistema. vincu lador es
inafastáveis das atividades da ,u.d-
ministração,

A Constituição Federal ex-
pressamente menciona os princípi-
os reteres da Administração Públi-
ca: legalidade. impessoal idade,
moralidade administrativa e publi-
cidade (art.5i, caput).

4. O princípio da Legalida-
de resume a idéia de que a ativida-

o princípio da
Legalidade resume a

idéia de que a
atividade

administrativa acha-se
vinculada à lei. Só
poderá atuar nos

limites traçados a partir :;
da atividade do ::;

~

legislador.'
,~!
.::<=======

x.

de administrativa acha-se vinculada
à lei. Só poderá atuar nos limites tra-
çados a partir da atividade do legis-
lador. Ao contrario da re;;-a do di-
reito privado. no direito público a
ação deve estar previamente defini ..
da em lei para ser válida e eficaz.
Com isso. as atividades administra
tivas devem estar respaldadas den-
tro do sistema iurídico: deve haver
previsão legal para e seu cometi-
mente.

possrcmeace ;'.: i: ·.~~.l;.:~:.,,,U,~:;t.tr~~.·

':~lJ'COTn :;1.1~jU:.i: ••..;,~".: ; ~'':'';'r;.:..~.LC~;1~:2S

15/?:iiiio .J

'Por qi.1.~.!~_~~~,': ',;.:')) 'J'.!:! .::'!
queira aouacrar ..:.~::..~:. .rarc. ::l-
iicii seá \.:i'.1"l;t ( 1'" :'1.1 (:11: !1::~

?!,err;S;!nt-::: ~::::~ .....'):.- ':~.::.. :.:z:»
sistente en1 :;er'/~';- .j .' .,_~::;c~..~!.:';: ':' .

..;.. popuincão .

.-

contrato ij~>-;:j.~i~~. ~1'.~~:~.~:::~l:'.(;.
Desse [(10(10. lr::[....!: .>:-, ~:~ ';~':-~,~~: (~:~ .r :...

-·1

1l.:W.es, PC!T{t':; (iC!I:'lWeJJ'f ~::!v;;..• ,..
:L:.. ÚV-I'!!!!. e ~t!'1.L'..!.rtI.,~/;.;~';U.ul!;';S ~-.:

(t.:.na.:;çücs /Jl .•:;!r(uw;"s ~. ~;t .i.zt:': ..~'
r2!O Feder ~.)~{;lj,.. :J •.• & •. :-:1<, 'e!":;'~6;

cstertss !J.!"~gOPJ_;'H:,i~ I:' ~/.! rr- ..~I"':S ...•:u

. " .. '.Õ•••:.:~L:.::.!.\·), ~:~~r;,;,....L:~.-~ '_:

, . ~: ._: ;:; ..
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Portanto, há uma
questão preliminar

invencível nestes
projetos, que é a

intenção de se criar
uma figura

contratual atípica
que não se rende à

legislação
competente.

põem sobre licitações. contratos ad-
ministrauvos, concessões e permis-
sões de prestação de serviços pú-
blicos.

isto significa dizer que qual-
quer avença
co ntr atual da
Administração
Pública deverá
submeter-se às
f ormal idade s
esupuladas nes-
te s textos le-
gais. Sem o
que serão ile-
gci's e inconsti-
tucionais.

Da mes-
ma forma, a ini-
crativa le g is-
lauva dos entes
f e d e r a t i v o s
(Estados e Mu-
nicipios , que
pretenda "cerrogar' as previsões le-
gais ser:í iaconstirucional por vício
material. f.questão é de competên-
cia privativa da união e aos Esta-
dos e Municinios caberá tão somen-
te urna tarefa suplementar que não
contrarie LI. legislação federal. Sob
pena. como já ressaltado. de ser
.:: constitucional.

Portanto. li:! urna questão
prciiminar invencívcl nestes pro-
jcios. que é a intenção de se criar
urna figura contratual atipica que
não se rende à ltg:sla<)o cornpe-
rente. Urna "lei" que permitisse
contraiaçõcs fora dos moldes das
Leis n" 8ó66/93 e 89S7I95 seria
inconsti rue ionai, estaria usurpando
ccrnperência legislativa atribuída
;::-:\":J.:i\·ar.1e::~eà União.

Si~ni;-:c;:; afirmar que lodo
(':-i:;~::!rnc;;,0 jurídico deve confor-

mar-se à Constiruição. Esta é a base
estrutural da hierarquia das leis (ver
validade em Kelsen - hierarquia das
normas: ) e de consequência, o fun-
damento de um sistema de exegese.

antes de tudo
democrático.

Su s t e n-
tam os juristas

_ portugueses J.1.
Gomes Cano-

i:; tilhoe Vital Mo-,.~
~ reira que "a
~; Constituição é,

desde logo,
pressuposto da
produção nor-
rnaiiva do Esta-
do. Com efeito.
a Constituição
que individuali-
za os órgãos
competentes
para editar nor-

mas jurídicas. seja de valor
legislativo. seja de valor regulamen-
tar ... São as normas constitucionais
que 'conformam' o processo políti-
co. fixando os órgãos do poder po-
lítico. as suas atribuições e cornpe-
téncias."

Inquestionável a tendência à
descentralização e à competência
legislativa municipal. mas dentro
dos parãmetros c princípios assegu-
rados na Constituição.

7. Além da demonstrada
inconstitucionalidade, por si só su-
ficiente para vaticinar o insucesso
destas proposições nesta fase. exis-
tem erros técnicos que igualmen-

1 KELSE;";. Hans, Içn-i? ~ml d" ,'t[c';" e dR

~. Br:uíli:l: l'nB. 1990. pá;. 1::9.1':0.
} CANOIILHO. J.J. Gomes e ~IOREIRA.
VíIJl. E~C(b",:::l!"<lI] rn~<m;m;'l'" COlmor.::
Coimbra EJuo:-::. !Y9!. c';;:.':!.

te as comprometem. A qualifica-
ção como Organização Social seria
atribuída ao Poder Executivo com
critérios e condições não muito ela-
ros, com alguma semelhança à de-
claração de utilidade pública.

Some-se a isto. anecessidade
de "parecer favorável quanto à ccn-
veniência e oportunidade de sua
qualificação como Org:;'ÚZação So-
cial" a cargo do titular do órgão da
administração direta ou indireta da
área de atividade correspondente ao
seu objeto social. Aqui. pode ha-
ver uma perigosa parcialidade.

8. Os Projetos mencionados
conferem uma inconstituciona! e
perigosa autonomia à Orgacizr.-
ção na medida em que elas teriam
um manual próprio para regular i!

contratação de obras e servi ç: 5.

compras. alienações. pianos ,::e:1:-
gos e salários e beneficios cios em-
pregados da entidade.
. Ter-se-iam entidades priva-
das sustentadas pelo Poder P'::'::-
eo, que teriam autonomia pcra
gastar o dinheiro p~blieo 6 íor-
ma que elas mesmas regulassem.
Uma liberdade absolutamc •.:: in-
compatível com o regime jurí.acr-
administrati vo!

9. Também verifica-se. ,-
jetivo em isentar as Organiz:";~";':> .
Sociais dos tributos municipc!s.
Aniecipadarnente estipula-se :;:.:: as
entidades classificadas pele Poder
Executivo corno Or~ani:z::lç;;("; :.:'-
ciais não subrneter-se-ão àC:l:;~tri-
butária municipal.

Presente urna inconstitu-
cional delegação de eornpc1~ncia
tributária ao Poder Executivo. já
que este é que escolherá as entica-
des a serem ~!.::-aciadas com a iscn-
ção l após a "~ntic:!J~ ler recebido
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jeto.

Necessário, também,

parecer favorável quanto à conve-
niência e oportunidade de sua qua-
lificação ...")

10. Outro item a ser analisa-
do refere-se à alocação de funcio-
nários públicos
em empresas
privadas (orga-
nizações soci-
ais), mesmo que
prestadoras de
serviços públicos,
com ônus para o
órgão estatal. é
ilegal. sobretudo
quando abre a
possibilidade de
percepção de re-
muneração extra-
ordinária a ser
paga pela Organi-
zação Social,

O funcio-
nário público CC'-
locado à disposição da entidade.
como complementaçâo salarial. se-
ria uma afronta ao princípio da
Isonomia no serviço público. dan-
do azo, ainda. a um odioso "jogo"
de favorecirnentos que em nada con-
tribuiriam para a real melhora dos
serviços públicos,

Haverá uma clara confusão de
servidores. porque C' servidor que
trabalhara :1::' organizaçãc também
trabalha na administração pública.
recebendo o salário do Executivo e
também d; crganização à título de
complerncnraçâo.

11. NC' mesmo sentido. a FOs-
sibilidade de destinaçâo de recur-
sos orçamentários e bens públicos
para as orgunizações sociais que
celebrarem o denominado ccruraro
de gestão ,;";-:1 o Poder Público.

de "eficiência", pois só transferem-
se os benefícios sem os encargos
como o pagamento de luz. aluguel.
água. telefone e encargos sociais.
com a possibilidade de utilização de

recursos pú-
_ blicos.
~

Poderá
r caracterizar~
~ uma autêntica
i:"

"caixa dois".ti:
'"Q pois recebe re-
I::

cursos e bens~-':
;.; públicos. mas... .:-
e- quem presta o"r.c
~ serviço poderá
\.-

ser o servidor;..r.

- público. com
os riscos para

'. o administra-
~. ção.

apontar a incorreção
semântica que é a

denominação destes
Projetos -

''Programa
Municipal de

Publicização" .

12.. Nes-
"--' . --.. ::::'.:.:~.:,-:,--~~:-:itas propostas

constata-se
que a duração dos pretendidos
contratos será estipulada pelo Pre-
feito Municipal. revelando o desco-
nhecimento de que em um procedi-
mento regular de contratação. o pra-
zo já estaria fixado no edital da lici-
tação.

13. A intenção dos Projetos
ao se referir à adoção, por parte
das Organizações Sociais, de um
procedimento próprio para
contratação de obras serviços. com-
pras e alienações. parece estar ern
um exercício de clarividência.

É que o anteprojeto de lei que
tenciona alterar a atual Lei de Lici-
tações prevê em seu texto ta! possi-
bilidade para entes que componham
J administração indireta ou
fundacional: mas. por ora o que vaie
é O texto vigente SUl! jamais admi-
uu a ~0s.:iibiliJ:.1deaventada 00 P:-.:'-

14. Necessário, também,
apontar a incorreção semântica
que é a denominação destes Pro-
jetos . "Programa Municipal de
Publicização". Publicizar é esten-
der o conceito de público: mas. pa-
rece que se quer estender o concei-
to do privado para dentro da admi-
nistração pública, abalando seus
principais postulados. na medida e~
que se coloca a máquina pública,
através de contrarações ilegais. a
serviço de estruturas privadas para
única e exclusivamente "livra:-
se" das necessárias vinculações
que o manuseio da poupança p:l!J::-
ca impõe.

15. Registre-se que Ir.:.!!:~
modalidades são utilizcz a s
objetivando a terceirização come -:'$

contratos de empreitada e lU::::::'-
ção de fundações. associações. ':c-
operativas. serviço social autónc: .. :'
e agora as organizações sociais

Mas, com" bem observe :!
Professora Maria SyJvia Zar.:-::::l
di Pietro. "preocupo-me um pc~~":'
hoje COIr.essa idéia de eficiência .~.:::
está na base de toda reforma ;:.~::~:-
nistrativa dO--fstaào porq~t! S~ :~-

IOCJ a eficiência num polo e a ;::;_-
lidade no outro pelo ;;0 '':'..:5

coisas opostas. A eficiênc, _. : :~
dentro do: legalidade."

E dZ5~aCJ a Professora .~.:: "
desvio está no uso destes instrur: ..:~.
tos com o objetivo de burlar ~.:"'-
gações C0r.10 concursos. Iicitaç ' : -,
direitos trabalhistas. previdenci.c., -s.

Aponta o uso da ter c e i-
rízaçâo de forma ilícita e cor.: .:'':':'':
modalidades: urna que é a !·::c..:;-
rização que tem por objeto o ;')f~~-

cimento J.: mão-de-cora: a:\(:::-:::::5-
tração F,í:'ii·:::.t;:Ci:::-::':::' t:1T.:!.::::-:~: ,'-
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Com os dipositivos

tituição nós não
queremos apli-
car. É muito
complicado o-
bedecer a orça-
mento público.
é muito compli-
cado obedecer
às normas de

- contabilidade
pública. fazer li-
citação. fazer

.. ..' • concurso D. úbli-~--.'----------------~.-----

sa e essa empresa que vai fornecer
pessoal para a administração públi-
ca contrata sem realização de con-
curso púbiico: esse pessoal vai tra-
balhar dentro da administração pú-
'blica inteiramente à margem das
normas \ da
Constituição.
formando um
quadro parale-
10.

Ou t ra
parceria dá-se
com determi-
nadas entida-
des que pratica-
mente se insu-
lam dentro da
administração
pública e dão

viços: contrata pessoal. contrata
serviços. compra materiais e
insumos e paga dentro das normas
de Direito Privado no melhor inte-
resse do negócio gerenciado.

Aplica-se a reflexão da Pro-
fessora Maria

.. Sylvia: "Olha!
"-: Nós temos uma

Constituição.~
mas esta Cons-,..

'-~.c.,..existentes já

existem falhas, o

que prever com

sua supressão.uma roupagem
diferente para
órgãos públicos
com objetivo
específico de fu-
gir ao regime jurídico a que se sub-
mete a administração pública: elas
não obedecem às normas sobre or-
çamento público. não obedecem às
normas sobre contabilidade pública.
não obedecem às normas de licita-
ção e contrato. não obedecem ao
concurso público e. no entanto. vi-
vem dentro da administração públi-
ca com o pleno apoio das autorida-
des administrativas.

15. Pretende-se a criação de
novas estruturas com o objetivo
único de fugir a um regime jurídico
que se impõe à Administração.

A entidade privada assume
inteiramente o gerenciarnento de
recursos públicos. ou seja. pratica
com personalidade jurídica de Di-
rcito P~:'::::';v:; atos adminisrrati-

co.?'
17. Mesmo que breve. uma

outro reflexão: trata-se de proposta
com evidente preconceito à livre ini-
ciativa. pois transmite-se uma idéia
de ineficiência aos instrumentos
existentes. bem como. vincula-se a
denominada organização social a
uma entidade privada sem fins lu-
crativos. como se a remuneração de
capital fosse desvio e como se fosse
possível acreditar em "fiiantropia"
na foT'Ti::'. dos co:lt:-atlJs FOFcSlOS.

• ZA:'\ELLA 01 PIETRO. Mana Sylvia. O
Slstem:l de parcena entre os setores p;;chco e
privado. Execução de serviços através c:!
conc:ssão. permissão e terceirrr ação.
Aplicólção adequada destes insuteros. In:
Bole':m rj.; Di~;t" A,(·m!"·<:Qt'"",S.:!~mbrol
97. pago 5i'6/S9<.:.

18.1\ão se trata de contrariar
a idéia referente ~ modernização da
Administração. Porém. da forma
proposta. evidencia-se um retroces-
so.

Uma série de dispositivos fo-
ram implantados ao longo dos tem-
pos. tendentes a evitar o
empreguismo, nepotismo. favore-
cimentos. corrupção, entre outros
desvios e crimes presentes na esfe-
ra pública. E, a pretexto de dinami-
zar e agilizar a administração, pre-
tende-se o outro extremo. ou seja,
"escapar" de importantes instrurnen-
tos de vinculação.

Com os dipositivos existentes
já existem falhas. o que prever corro
sua supressão.

Os excessos pendulares se
confirmam.

19. Muitos desdenham :b
nossa democracia, Recente demo-
cracia. Sempre frágil, sempre vul-
nerável, sempre corruptível e fre-
quentemente corrupta, a C!u:': :7:.:i-
tos gostariam de destruir para remá-
Ia perfeita. o que, para retomar a
famosa imagem hobbesiana .. :.-"'-
portam-se como as filhas C~ ~ ;:::,:;
que cortaram em pedaços o ',,,'in:)
pai para fazê-Io renascer:

20. Portanto. defende-v: a
reflexão e a irnplernentação .:!~:::~-
canismos tendentes a modem.ccr :
Estado. porém. em respeito JO~ dis-
nositivcs consntucionais e na ~::$'::l
de um Estado que sirva ao cidadão.
sem perder as ilusões. mas acreci-
tando narorça das boas razões.

Gustcvo B. F:-Jc:. AU\'cpC;I. OoutOr:1l\;!O nJ
t.:FP~.vcrca.íor em cu.:::i:::-?R.
lvan Bonilb. AJ\'cCJ~U. ~lzs:::lI1':o nJ Pl·C.
SP. Asse~~('\~Jl:rül.;1.l no Tribunal d: e.:;n:::!
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"CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
PROPOSICÃO

o VEREADOR GUSTAVO 13. FRUET, infra-assinado, no uso de suas atribuições,
submete à apreciação da Câmara a seguinte proposição:

SOLICITAç.40 DE CONSULTA ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARANÁ

Requer-se à Doura Mesa Executiva. na forma regimental. com fundamento
na Constituição Federal. Constituição Estadual. na Lei n" 5.615/6 i e demais aplicáveis o encaminhamento
de "CONSUI.TA" ao Egrégio TRlnUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, objetivando
esclarecer temas referentes à instituição das denominadas "Organizações Sociais" - entidades privadas sem
tins lucrativos. Por indicação metodológica. sugere-se o seguinte questionário, sem detrimento do
procedimento a ser adotado para fins de consulta sobre o tema:

j A fundamentação referente às organizações sociais defende a necessidade de uma "profunda
renovação institucional que possibilite a remoção de entraves". É possível apontar estes "entraves"
ou aceitar este argumento como fundamento?
~. Quais referências constitucionais referendam e legitimam a implantação destas entidades como
presradoras de serviço público? Quais os dispositivos normativos que fundamentam a legalidade
destas organizações sociais"
3 Qual a natureza jurídica das organizações sociais? As organizações sociais devem submeter-se ao
regime jurídico administrativo"
..; Qual a natureza jurídica dos contratos de gestão. insrrurneuro idealizado para a vinculação destas
entidades com o Poder Público"
5. E possivel o Poder Executivo contratar estas organizações sociais. sem licitação e concurso
publico? Por que não haveria necessidade destes certames? De que forma seria atribuído o mesmo
serviço público quando houvesse mais de uma organização social qualificada?
o. Após a formalização do contrato de gestão entre o Poder Público e a "organização social". será
possivel a prestação de serviços por estas entidades sem a exigibilidade de licitação e concurso
;-ubiico"
-:- Estas "organizações sociais" poderão ser declaradas de utilidade pública e, portanto, isentas de
tributos
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8. Com a alocação de funcionários públicos nas organizações sociais, não se violaria o principio da
isonomia entre os servidores públicos'}
9 Com o pagamento de vantagens salariais extras aos funcionários das "organizações sociais", pode
se superar o teto salarial determinado em lei Tal possibilidade tem suporte legal?
10. Há a possibilidade de repasse de recursos orçamentários e de cobrança pelos serviços prestados
pelas organizações. Qual será a natureza destas receitas?
I 1. Qual a base legal para definição da duração dos contratos e para delimitação de competência do
Executivo'>
12. Estas entidades podem justificar sua constituição como instrumento de combate ao déficit
publico'>
13. É possível alirmar tratar-se de limitação Oll diminuição de recursos públicos com a consequenre
diminuição dos serviços públicos e transferência de responsabilidades para terceiros? Por quê?
14. Possibilita-se a a qualificação de entidades já existentes') Como se dará a qualificação?
15. É possivel alteração no ordenamento estadual e nos ordenamentos municipais, tendo-se por base
alterações constantes em Medida Provisória, ainda não votada pelo Congresso?

Justiflcunva

I. O presente pedido tem por finalidade esclarecer aspectos técnicos,
juriáicos e politicos referentes à proposta de implantação das "organizações sociais", remetendo-se
consulta ao Egrégio Tribunal de Contas que. em tese. tem competência para análise de solicitações
encaminhadas peia Mesa Executiva da Câmara Municipal.

Esta solicitação fundamenta-se em dispositivo constitucional. tratando-se de
valioso instrumento institucional no sistema brasileiro. possibilitando-se recorrer ao Tribunal de Contas
como importante referência técnica e, particularmente, jurídica, tendente a levantar subsídios e
informações de indispensável importância, particularmente no instante em que se discute a possibilidade de
implanra~~Q de novas entidades a serviço do Poder Público.

2. Faz-se necessário lirmar a POSiçã0 de quem está. com preocupação,
acompanhando as demonstrações que o Estado dá de esgotamento no oferecimento dos serviços públicos.
Em grande pane atribuível a um mau gerenciamento; em outra, a um modelo exaurido. em suas
potencialidades

Inúmeros são os exemplos praucos que evindenciam a necessidade de
mudanças no ordenameruo. As fórmulas generalizanres que outrora davam segurança à Administração,
hoie ja se tomaram obstáculos a uma atuação dinâmica e eficaz do aparelho do Estado. 1\;1as. a evolução
não pode ser buscada a qualquer preço, pois existelp compromissos de conservação do poder do Estado,
definidor de uma política social. E. sobretudo ao Poder Legislativo, respeito incondicional à
compatibilidade normauva no sistema jurídico.

3. A reforma adrt.lÍnistrativa que tramita 110 Congresso Nacional, ao ser
conclui da, emendando a Constituição. delimitará o espaço no qual os Estados e Municipios poderão inovar
o regime jurídico-administrativo. 'Isto, afirma a importância de se estar atento ás mudanças iminentes,
posto que estas serão onentadoras para os entes federativos.

Portamo, toma-se obrigatória uma participação efetiva de Estados e
Municipios na discussão que acontece no Parlamento Federal. Este definirá a base em cima da qual as
mucanças serão possíveis. Fazer a reforma no aparelho estadual e municipal ames de definições na esfera
federal, pode ser ineticaz na medida em que a vigência válida das normas locais só será possível com a
compatibilidade vertical das normas

4. Ainda que superável. no futuro. os óbices jurídicos. não se entende como
possa limar-se do debate amplo e organizado tal alteração institucional, em um municipio como Curitiba.
Os diversos segmentos, envolvidos ou não, devem ser chamados a expor suas impressões e previsões a
respeito do tema.

A necessidade de aperfeiçoamento da atividade pública é uma unanimidade,
mas não se pode dizer o mesmo das vias a serem escolhidas. Deve-se convocar a sociedade para fiscalizar
desde o inicio o processo de trausformação na coisa pública. Seria muito circunstancial a mudança para
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ficar presa aos gabinetes burocráticos. mesmo que de legitimados parlamentares. A discussão amadurecida
e franca só irá somar para uma decisão acertada.

5. Sabe-se que a Administração Pública prende-se a um regime jurídico-
administrativo que lhe e peculiar. Sinteticamente, pode-se resumi-to a um conjunto de prerrogativas e
sujeições. O sistema jurídico-administrativo que submete a Administração Pública constrói-se sob a égide
de principios que condicionarn sua estrutura Os principios são mandamentos nucleares do sistema,
vinculadores inafasráveis das ati~idades da Administração. .

A Constituição Federai expressamente menciona os principios reteres da
Administração Pública: legalidade. impessoalidade, moralidade administrativa e publicidade (ardi,
eu/mil.

O princípio da Legalidade resume a idéia de que a atividade administrativa
acha-se vinculada a lei. Só poderá atuar nos limites traçados a panir da atividade do legislador. Ao
contrario da regra do direito privado. no direito público a ação deve estar previamente detinida em lei para
ser valida e eücaz. Com isso. as atividades administrativas devem estar respaldadas dentro do sistema
jurídico. deve haver previsão legal para o seu cometimento.

6. Portanto, fundamental a possibilidade de consulta do Tribunal de Contas.
O Poder Executivo, em vários niveis, tem encaminhado do Legislativo,

projeto que "Jb.p/;I! sobre a.••I!lIlidadl!S quuliflcadas como Organizações Sociais e sobre a criaçãlJ dll
P""grunJu-d1! Pu bticização",

Afirma-se nestas propostas que a comunidade vem exercendo forte pressão
no sentido de obter serviços publicas com maior qualidade, agilidade, eficácia e eficiência, sem que com
isto. seja consumida maior parcela de recursos.

Salienta, ainda, que a atitude dos dirigentes de órgãos e entidades públicas é
de innuietaçâo, debatendo-se com obstáculos legais e normativos. típicos da administração pública
burocranca. Julga que para cumprir seus objetivos, é imprescindível desencadear uma profunda renovação
institucional que possibilite a remoção de entraves, a implantação de novos mecanismos de controle
voltados á rigorosa avaliação de resultado e de dese"lpenho gerencial e a introdução de métodos de gestão
mais modernos voltados a contenção de custos e satisfação das reais necessidades da comunidade.

Apresenta as Organizações Sociais, "iusutmçõ« s públicas IIÜfJ-e •..,CllCli.\·",

como uma solução concreta para a gestão de atiVidades sociais e cientiticas não exclusivas ou competitivas
prestadas pelo setor público. Estas Organizações seriam qualificadas como tal através de decreto municipal
que estabelecerá claramente seu àmbiio de ação.

Sua relação com o poder público será disciplinada através de um COlltralO
tle (;euiill. que estabelecerá metas, mecanismos de avaliação, de acompanhamento e de prestação de
comas

Afirma-se que a implantação de Organizações Sociais promoverá verdadeira
revoíucãc na gestão da prestação de serviços e tendera a redução da dimensão da maquina administrativa.

Seria a atribuição de atividades que hoje são desenvolvidas pela União, Estado e Município, para
entidades de direito privado, que tenham autorização específica do Poder Legisíativo para celebrar
contrato de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito a dotação orçamentária.

7. Apesar de consulta em tese, solicita-se o envio de cópia de mensagem do
Poder Executivo Municipal, como noticia aquela Cone. mesmo porque, em caso de recebimento e
resposta da consulta, a mesma não se vincula ao caso concreto.

Sala das Sessões, 03 de Dezembro de 1997.

Gustavo B.-Fruel Celso Tor;;;uato
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, AVANÇO E
RETROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gustavo Fruet

A Prefeitura de Curitiba implantou a primeira
"organização social na cidade", decorrente de men-
sagem aprovada no final de 1997, a qual "dispõe so-
bre as entidades qualificadas como Organizações
Sociais e sobre a criação do Programa Municipal de
Publicização". Nesta fase não se analisa esta primei-
ra organização, mas alguns aspectos destas entida-
des, antes da alteração constitucional decorrente da
emenda nO19/98.

Ressalte-se que o direito e o poder avançam
lado a lado ao longo da história, embora com muitos
desencontros. Assim, na Grécia, em Roma e em es-
tudose experiências que sustentam teoricamente a
fundação do Estado moderno, particularmente nos
séculos XVII e XVIII com tratados dedicados à teoria
do Estado, à ciência do Estado, à razão do Estado.
À definição do Estado ideal. Neste sentido, pensado-
res como Platão, Cícero, Maquiavel, Monstesquieu,
Kant, Hobbes, Locke Rousseau e mais recentemen-
te Weber e Hegel.

Este destaque é feito para sustentar a afirma-
ção de que poder e legitimidade complementam-se,
não se podendo imaginar uma reforma do Estado
desvinculada de valores. Neste sentido, Bobbio é di-
dático ao afirmar que o poder torna-se legítimo pelo
direito, enquanto o direito se torna efetivo pelo po-
der.

Quando um e outro se separam, depara-se
diante de dois extremos, dos quais qualquer convi-
vência organizada deve afastar-se, do direito impo-
tente e do poder arbitrário. Portanto, trata de reforma
do ordenamento referente ao Estado, significa tam-
bém analisar que tipo de Estado preconiza-se sob o
aspecto político.

1 - Superada a idéia presente por muito tempo
da dicotomia de dois modelos, busca-se um novo or-
denamento neste final de século, em especial, com o
surgimento de blocos econômicos. Neste quadro, o
Brasil também procura novos paradigmas, com to-
dos os conflitos e contradições que o tema desperta,
notadamente, a partir da reforma constitucional.

E entre os temas decorrentes, especial desta-
que, à reforma do Estado, com a utilização e busca
de conceitos como "eficiência", "agilidade", que aca-
bam por dominar o debate. Fundamentalmente, de-
fende-se a instituição de novos mecanismos tenden-
tes a obtenção de "serviços públicos com maior qua-
lidade, sem consumir maior parcela de recursos".

Não se discute a necessidade de mudanças ou re-
formas, mas quais os limites e referências.

2 - Sabe-se que a Administração Pública pren-
"ie-se a um regime jurídico-administrativo que lhe é
peculiar. Sinteticamente, pode-se resumi-Ia a um
conjunto de prerrogativas e sujeições. O sistema ju-
rídico-administrativo que submete a Administração
Pública constrói-se sob a égide de princípios que
condicionam sua estrutura.

Os princípios' são mandamentos do sistema, vin-
culadores inafastáveis das atividades da Administra-
ção. A Constituição expressamente menciona os prin-
cípios da Administração Pública: legalidade, impes-
soalidade, moralidade administrativa e publicidade.

3 - O princípio da Legalidade resume a idéia
de que a atividade administrativa acha-se vinculada
a lei. Só poderá atuar nos limites traçados a partir da
atividade do legislador. Ao contrário da regra do di-
reito privado, no direito público a ação deve estar
previamente definida em lei para ser válida e eficaz.
Com isso, as atividades administrativas devem estar
respaldadas dentro do sistema jurídico; deve haver
previsão legal para o seu cometimento.

4 - A lei municipal estabelece, no âmbito da
administração municipal, a possibilidade do municí-
pio contratar com entidades privadas, pelo que de-
nominou de "contrato de gestão". Por qualquer crité-
rio que se queira enquadrar o contrato em análise,
difícil será uma conclusão que não conclua pela es-
pécie contrato administrativo. A Administração Públi-
ca terá a participação determinante no contrato, es-
tabelecerá suas condições e fiscalizará o seu adim-
plemento; bem como o objeto, consistente em servi-
ços públicos para a população. Enfim, assegura-se
neste contrato uma posição de supremacia do inte-
resse público em sua consecução, o que o determi-
na como um contrato tipicamene administrativo.
Desse modo, trata-se de uma questão contratual em
que a Administração participa como tal, tendo em
vista, sobretudo, os fins públicos buscados com a
contratação (CF. art. 22, inciso XXVII).

5 - A União, via legislação ordinária, estabele-
ce as normas gerais sobre licitações e contratos,
pela Lei nO8.666/93 e da Lei nO8.987/95. Dispõem
sobre licitações, contratos administrativos, conces-
sões e permissões de prestação de serviços públi-
cos. Isto significa dizer que qualquer avença contra-
tual da Administração Pública deverá submeter-se
às formalidades estipuladas nestes textos. Sem o
que serão ilegais e inconstitucionais.

Da mesma forma, a iniciativa legislativa dos en-
tes federativos (estados e municípios) que pretenda
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"derrogar" as previsões legais será inconstitucional azo, ainda, a um odioso "jogo" de favorecimentos
por vício material. A questão é de competência pri- que em nada contribuiriam para a real melhora dos
vativa da União e aos estados e municípios caberá serviços públicos.
tão-somente uma tarefa suplementar que não con- 10 - No mesmo sentido, a possibilidade de
trarie a legislação federal. Sob pena, como já ressal- destinação de recursos orçamentários e bens públi-
tado, de ser inconstitucional. Portanto, a lei munici- cos para as organizações sociais que celebrarem o
pai estabelece uma figura contratual atípica que não denominado contrato de gestão com o Poder Públi-
se rende à legislação competente. co. Sem dúvida, presente a idéia de "eficiência", pois

Uma "lei" que permitisse contratações fora dos só transferem-se os benefícios sem os encargos
moldes das Leis nl! 8.666/93 e 8.987/95 seria incons- como o pagamento de luz, aluguel, água, telefone e
titucional, estaria usurpando competência legislativa encargos sociais, com a possibilidade de utilização
atribuída privativamente à União. Tanto que é objeto de recursos públicos. Poderá caracterizar uma au-
de consulta junto ao Tribunal de Contas e repre- têntica "caixa dois", pois recebe recursos e bens pú-
sentação junto ao Ministério Público. blicos, mas quem presta o serviço poderá ser o ser-

6 - Além da inconstitucionalidade, existem er- vidor público, com os riscos para a administração.
ros técnicos que igualmente a comprometem. A qua- 11 - A duração dos pretendidos contratos esti-
lificação como Organização Social é atribuída ao Po- pulada pelo Prefeito Municipal, revela o desconheci-
der Executivo com critérios e condições não muito mento de que, em um procedimento regular de con-
claros, com alguma semelhança à declaração de uti- tratação, o prazo já estaria fixado no edital da licita-
lidade pública. Some-se a isto, a necessidade de ção. Com certeza, não se levou em consideração as
"parecer favorável quanto à conveniência e oportuni- leis sobre a matéria.
dade de sua qualificação como Organização Social" 12 - A intenção da lei ao se referir à adoção,
a cargo do titular do órgão da administração direta por parte das Organizações Sociais, de um procedi-
ou indireta-da área de atividade correspondente ao mento próprio para contração de obras serviços,
seu objeto social. Aqui, pode haver uma perigosa compras e alienações, parece estar em um exercício
parcialidade. de clarividência. E que o anteprojeto que tenciona al-

7 - A lei confere uma inconstitucionalidade e terar a atual Lei de Licitações prevê em seu texto tal
perigosa autonomia à Organização na medida em possibilidade para entes que componham a adminis-
que elas têm um manual próprio para regular a con- tração indireta ou fundacional; mas, por ora o que
tratação de obras e serviços, compras, alienações, vale é o texto vigente que jamais admitiu a possibili-
planos de cargos, salários e benefícios dos empre- dade aventada no Projeto.
gados da entidade. Tem-se entidade privada susten- 13 - Necessário, também, faz-se apontar a in-
tada pelo Poder Público com autonomia para gastar correção semântica que é a denominação do Proje-
o dinheiro público da forma que elas mesmas regu- to. Publicar e estender o conceito de público; mas,
lem. Uma perigosa autonomia. parece que se quer estender o conceito privado para

8 - Isenta as Organizações Sociais dos tributos dentro da administração pública, abalando seus prin-
municipais. Presente uma inconstitucional delegação cipais postulados, na medida em que se coloca a
de competência tributária ao Poder Executivo, já que máquina pública, por meio de contratações ilegais, a
este é que escolherá as entidades a serem agracia- serviço de estruturas privadas para única e exclusi-
das com a isenção, indo contra medidas anunciadas vamente "escapar" das necessárias vinculações que
pelo governo federal, com fim ou restrição de incenti- o manuseio da poupança pública impõe. Pretende-
vos fiscais, além da desigualdade com entidades e se escapar de institutos como concurso público e li-
empresas existentes, que submetem-se à carga tri- citações.
butária. 14 - Mesmo que breve, uma outra reflexão:

9 - A alocação de funcionários públicos em trata-se de proposta com evidente preconceito à li-
empresas privadas, mesmo que prestadoras de ser- vre iniciativa, pois transmite-se uma idéia de inefi-
viços públicos, com ônus para o órgão estatal, é ile- ciência aos instrumentos existentes, bem como,
gal, sobretudo quando abre a possibilidade de per- vincula-se a denominada organização social a
cepção de remuneração extraordinária a ser paga uma entidade privada sem fins lucrativos, como se
pela Organização Social. O funcionário público colo- a remuneração de capital fosse desvio e como se
cado à disposição da entidade, como complementa- fosse possível acreditar em "filantropia" na forma
ção salarial, seria uma afronta à Isonomia, dando dos contratos propostos.
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15 - Não se trata de contrariar a idéia referente / \ O SR. WAL TER PINHEIRO (PT - BA. Para
à modernização da Administração. Porém, da forma \D emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
proposta, pode caracterizar um retrocesso. Uma sé- dente, em substituição ao Deputado Jair Meneguelli,
rie de dispositivos foram implantados ao longo dos que está aqui ao lado, podemos dar o parecer.
anos, tendentes a evitar o empreguismo, nepotismo, O Projeto de Lei n2 4.492, de 1998, ora em dis-
favorecimento, corrupção, entre outros desvios e cri- cussão, é de suma importância. Durante o processo
mes presentes na esfera pública. E, a pretexto de di- da discussão da urgência ficou muito claro que é um
namizar e aqilizar a administração, pretende-se o projeto que busca muito mais aqilizar e criar meca-
outro extremo, ou seja, "escapar" de importantes ins- nismos facilitadores do ponto de vista judiciário do
trumentos de vinculação. que efetivamente, como alguns tinham suposto de

Se com os dispositivos existentes já existem uma leitura equivocada, criar despesa.
falhas, o que prever com sua supressão. Ao mesmo Portanto, o projeto reveste-se de nobreza,
tempo que pretende "desonerar-se", o Poder Público além do papel importante que cumpre a chamada
pretende transferir responsabilidades para a com uni- capilaridade da Justiça, principalmente num País do
dade, o que poderá dar margens a distorções, em tamanho do nosso. Por isso somos pela aprovação
especial, na qualidade do atendimento na área so- do projeto.
cial, Os excessos pendulares se confirmam. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Conce-

16 - Como destaca Bobbio, muitos desdenham do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
da nossa democracia. Recente democracia. Sempre substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
frágil, sempre vulnerável, sempre corruptível e fre- de Redação, ao Sr. Deputado Edinho Araújo.
qüentemente corrupta, a qual muitos gostariam de
destruir para torná-Ia perfeita, o que, para retomar a I) O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Para
famosa imagem hobeesiana, comportam-se como as b emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
filhas de Pelia que cortaram em pedaços o velho pai dente, o presente Projeto de Lei n2 4.492/98 "altera
para fazê-Io renascer. dispositivos da Lei. n2 8.432/92, dispõe sobre transfe-

Portanto, defende-se a reflexão e a implemen- rência de sede de Junta de Conciliação e Julgamen-
tação de mecanismos tendentes a modernizar o Es- to, define jurisdição e dá outras providências".
tado, porém, em respeito aos dispositivos constitu- Pelo seu art. 12, fica transferida, na Justiça do
cionais e na busca de um Estado que sirva ao cida- Trabalho da 20" Região, a sede da 22 Junta de Con-
dão, sem perder as ilusões, mas acreditando na for- ciliação e Julgamento do Município de Maruim para
ça das boas razões. a cidade de Aracaju, com todo o acervo e respecti-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Projeto vos cargos.
n2 4.492, de 1998. Trata-se de urgência aprovada no Sr. Presidente, o presente projeto não gera
dia de hoje: ônus nem despesa, apenas transfere a jurisdição de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Maruim para a Capital, com o objetivo de desafogar
as inúmeras demandas junto a essa jurisdição.

PROJETO DE Nº 4.492, DE 1998
(Do Tribunal Superior do Trabalho) Portanto, concluo pela constitucionalidade, juri-

dicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela
Discussão, em turno único, do Projeto sua aprovação.

de Lei nº 4.492, de 1998, que altera disposi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
tivos da Lei n2 8.432 de 1992 e dispõe sobre vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
a transferência de sede de junta de concilia- cussão.
ção e julgamento, define jurisdição e dá ou-
tras providências; pendente de pareceres Vai-se passar à votação da matéria.
das comissões: de Trabalho de Administra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
ção e Serviço Público; e de Constituição e submeter a votos o Projeto de Lei nº 4.492 de 1998.
Justiça e de Redação. O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Art. 12 Fica transferida, na Justiça do Trabalho
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em da 2011 Região, a Sede da 211 Junta de Conciliação e
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra- Julgamento do Município de Maruim para.a cidade
ção e Serviço Público, ao Sr. Deputado Walter Pi- de Aracaju (5<1 JCJ), com todo o acervo e respecti-
nheiro vos Cargos;



Altera dispositivos da lei n2 8.432,
de 11 de junho de 1992, dispõe sobre a
transferência de sede de Junta de Conci-
liação e Julgamento e define jurisdição e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica transferida, na Justiça do Trabalho

da 201i1 Região, a Sede da 21i1 Junta de Conciliação e
Julgamento do Município de Maruim para a cidade
de Aracaju (5ª JCJ), com todo o acervo e respecti-
vos cargos.

Art. 22 Ficam assim definidas as áreas de juris-
dição das Juntas de Conciliação e Julgamento locali-
zadas nas cidades abaixo discriminadas, pertencen-
tes à 2011 Região da Justiça do Trabalho:

I - Aracaju - o respectivo município e os de
Barra dos Coqueiros, Itaporanga D'Ajuda, Nossa Se-
nhora do Socorro e São Cristóvão;

11- Estãncia - o respectivo município e os de
Arauá, Cristinápotis, Indiaroba, Itabaianinha, Santa
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba;

11I- Itabaian.~- o respectivo município e os de
Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo,
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pi-
nhão, Ribeirópolis e São Domingos;

IV - Lagarto - o respectivo município e os de
Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dan-
tas, Salgado, simão Dias e Tobias Barreto;

V - Maruim - o respectivo município e os de
Capela, carmópolis, Divina Pastora, General May-
nard, Japaratuba, Laranjeiras, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Ama-
ro das Brotas e Siriri;

VI - Nossa Senhora da Glória - o respectivo
município e os de Canidé de São Francisco, Cumbe,
Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre
de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Se-
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Art. 22 Ficam assim definidas as áreas de juris- Portanto, o PMDB reconhece o mérito e orienta
dição das Juntas de Conciliação e julgamento locali- pela aprovação do projeto.
zadas nas cidades abaixo discriminadas, pertencen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
tes à 20ª Região da Justiça do Trabalho: PMDB vota pela aprovação.

I - Aracaju - o respectivo município e os de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Barra dos Coqueiros, Itaporanga D'Ajuda, Nossa Se- Deputados que forem pela aprovação permaneçam
nhora do Socorro e São Cristovão; como se acham. (Pausa.)

11- Estãncia - o respectivo município e os de Aprovado.
Arauá, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Santa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba; bre a mesa e vou"submeter a votos a seguinte Re-

m - Itabaiana - o respectivo município e os de dação Final:
Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE lEI
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pi- N24.492-A, DE 1998
nhão, Ribeirópolis e São Domingos;

IV - lagarto - o respectivo município e os de
Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dan-
tas, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto;

V - Maruim - o respectivo município e os de
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General May-
nard, Japaratuba, Laranjeiras, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Ama-
ro das Brotas e Siriri;

VI - Nossa Senhora da Clória - o respectivo
município e os de Canidé de São Francisco, Cumbe,
Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Monte Alegre
de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Se-
nhora das Dores, Poço Redondo, Porto da Folha e
São Miguel do Aleixo;

VIII - Propriá - o respectivo município e os de
Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande,
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Itabi,
Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis,
Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, São Francis-
co, Santana do São Francisco e Telha.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

O SR. JORGE AlBERTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, em nome do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

0"! O SR. JORGE AlBERTO (PMDB - SE. Sem
~ revisão do orador.) - O PMDB reconhece o mérito
. do projeto que estamos a votar. Ele visa facilitar as

ações da Justiça de Trabalho no Estado de Sergipe,
reconhecendo que as duas juntas não são mais ne-
cessárias ao Município de Maruim, desafogando,
conseqüentemente, as ações na Capital do Estado
de Sergipe, Aracaju.


