MARCO LEGAL- PAPP
3.PARCERIAS- ADM.PÚBLICA + TERCEIRO SETOR
3.1- ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. (chamado Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil-MROSC) Estabelece o regime jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes
para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

LEI Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho
de 2014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis n os 8.429, de
2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”; altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de
1992, 9.790, de 23 de março de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e
revoga a Lei no 91, de 28 de agosto de 1935.

DECRETO Nº 8.726, DE 27 DE ABRIL DE 2016 Regulamenta a Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das
parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade
civil.

3.2- ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUALIFICADAS COMO
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OSs)- CONTRATOS DE GESTÃO
LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e
entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras
providências.

DECRETO Nº 5.396 DE 21 DE MARÇO DE 2005. Regulamenta o art. 19 da Lei no 9.637,
de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre o recebimento de recursos e a veiculação de publicidade
institucional por organizações sociais que exercem atividades de rádio e televisão educativa, e dá
outras providências

3.3- ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUALIFICADAS COMO
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO ( OSCIPs)TERMOS DE PARCERIA
LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências

DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999. Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de
março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo
de Parceria, e dá outras providências

3.

