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NOTA TÉCNICA CAOPAM/MPBA Nº 03/18

ANEXO II

TABELA COMPARATIVA

CONCESSÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS

ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE PÚBLICO

COOPERATIVAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

Marco legal Lei Federal nº 8.987/95 Lei Federal nº 9.637/98 Lei Federal nº 9.790/99 Lei  Federal  nº  5.764/71

e  Lei  Federal  nº

12.690/12

Lei Federal nº 13.019/14 

Pode  ter
finalidade
lucrativa?

Sim, pode ter finalidade
lucrativa. 

Fundamento:  art.  2º,  II,
da  Lei  Federal  nº
8.987/95. 

Não pode ter finalidade
lucrativa.

Fundamento:  art.  1º  da
Lei Federal nº 9.637/98. 

Não pode ter  finalidade
lucrativa.

Fundamento:  art.  1º,
“caput”, da Lei Federal nº
9.790/99.

Não pode ter finalidade
lucrativa.

Fundamento:  art.  3º,  da
Lei Federal nº 5.764/71,
e  arts.  13  e  14  da  Lei
Federal nº 12.690/12. 

Não pode ter finalidade
lucrativa.

Fundamento:  art.  2º,  I,
“a”,  “b”  e  “c”,  da  Lei
Federal nº 13.019/14.

O que deve fazer
com  eventual
excedente
financeiro?

Não há restrição. Deve investir  nas suas
próprias  atividades.
Não pode distribuir lucros
ou  dividendos  em
nenhuma  hipótese  a
membros,  empregados
ou quem quer que seja.

Fundamento: art. 2º, “b” e

Deve  aplicar
integralmente  na
consecução  de  seu
objeto  social.  Não  pode
distribuir  lucros  ou
dividendos  em  nenhuma
hipótese  a  membros,
empregados  ou  quem
quer que seja.

Deve investir nas suas
próprias  atividades  ou
distribuir  entre  os
sócios,  com  estrita
vinculação  aos
trabalhos  por  eles
desenvolvidos,  desde
que  isso  tenha  sido
previamente  deliberado

Deve  aplicar
integralmente  na
consecução  de  seu
objeto  social,  de  forma
imediata  ou  mediante  a
constituição de um fundo
patrimonial  ou  fundo  de
reserva.  Não  pode
distribuir  lucros  ou

1/5



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

“h”,  da  Lei  Federal  nº
9.637/98. Fundamento: art. 1º, § 1º,

da  Lei  Federal  nº
9.790/99.

em assembleia.

Fundamento: art. 4º, VII,
da  Lei  Federal  nº
5.764/71, e arts. 13 e 14
da  Lei  Federal  nº
12.690/12.

dividendos  em  nenhuma
hipótese  a  membros,
empregados  ou  quem
quer que seja.

Fundamento:  art.  2º,  I,
“a”,  da  Lei  Federal  nº
13.019/14.

Como  a
entidade  é
estruturada?

Não  há  restrição. Em
geral,  são  empresas  e,
por isso, são controladas
por  seus  proprietários,
sócios ou acionistas.

A  organização  social
não possui dono. Pode
ter  uma  diretoria.  A sua
gestão  é  feita  por  um
Conselho  de
Administração  composto
por  representantes  do
Poder  Público,  da
sociedade  civil,  e  por
membros e associados.

Fundamento:  art.  3º  da
Lei Federal nº 9.637/98. 

Como  não  pode  ter
finalidade  lucrativa,  sua
estrutura  jurídica  está
restrita  àquelas
modalidades  adequadas
a  essa  categoria,  quais
sejam:  associações,
fundações  e
organizações religiosas. 

A  organização  da
sociedade  civil  de
interesse  público  não
possui  dono.  Pode  ter
dirigentes  que  atuem
efetivamente  na  gestão
executiva,  com
remuneração  prevista  no
estatuto.

Fundamento:  art.  4º,  VI,
da  Lei  Federal  nº
9.790/99.

Como  não  pode  ter
finalidade  lucrativa,  sua
estrutura  jurídica  está
restrita  àquelas
modalidades adequadas a
essa  categoria,  quais
sejam:  associações,
fundações  de  direito
privado  e  organizações
religiosas. 

A  cooperativa  não
possui  dono. É  gerida
por  seus  sócios,  por
meio  das  decisões
tomadas
democraticamente  por
meio  de  assembleias.
Pode ter um presidente. 

Fundamento:  art.  38  da
Lei  Federal  nº  5.764/71
e art. 2º, §§ 1º e 2º, da
Lei  Federal  nº
12.690/12.

Como  não  pode  ter
finalidade  lucrativa,  sua
estrutura  jurídica  está
restrita  àquelas
modalidades  adequadas
a  essa  categoria,  quais
sejam:  associações,
fundações  e
organizações religiosas. 

A  organização  da
sociedade  civil  não
possui dono. Como não
pode  ter  finalidade
lucrativa,  sua  estrutura
jurídica  está  restrita
àquelas  modalidades
adequadas  a  essa
categoria,  quais  sejam:
associações,  fundações
e  organizações
religiosas. 

Fundamento: art. 44, I, III
e IV, do Código Civil.
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Fundamento: art. 44, I, III
e IV, do Código Civil. Fundamento:  art.  2º  da

Lei Federal nº 9.790/99 e
art.  44,  I,  III  e  IV,  do
Código Civil.

Fundamento:  art.  44,  I,
III e IV, do Código Civil. 

Como  deve  ser
selecionada  a
entidade?

Mediante licitação.

Fundamento:  art.  14  da
Lei Federal nº 8.987/95. 

Mediante  dispensa  de
licitação.

Fundamento:  art.  24,
XXIV,  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.  Anote-se  que,
na  doutrina,  sustenta-
se que a seleção deve
ser  mediante  licitação
(Maria  Sylvia  Zanella  Di
Pietro,  Parcerias  na
Administração  Pública,
11ª  ed.,  Rio  de  Janeiro,
Editora Forense, 2017, p.
343).  Além disso,  existe
jurisprudência
determinando  a
realização  de  licitação
sempre que do contrato
decorram  “benefícios
patrimoniais” (STJ,
REsp  623.197/RS,  Rel.
Ministro  JOSÉ
DELGADO,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em
28/09/2004,  DJ
08/11/2004, p. 177)

A  lei  não  exige  a
realização  de  licitação,
bastando  que  o  Poder
Público  consulte  antes  o
Conselho  de  Políticas
Públicas de sua esfera de
governo, que atue na área
de  atuação
correspondente  ao  termo
de parceria a ser firmado.

Fundamento: art. 10, § 1º,
da  Lei  Federal  nº
9.790/99.

No âmbito federal, prevê-
se  que  a  seleção  seja
efetuada  mediante
chamamento público.

Fundamento:  art.  4º  do
Decreto  Federal  nº
6.170/07.

Mediante licitação.

Fundamento:  art.  10,
§2º,  da  Lei  Federal  nº
12.690/12. 

Mediante  chamamento
público,  que  constitui
procedimento  seletivo
similar  à  licitação  na
modalidade concorrência.

Fundamento:  art.  24  da
Lei Federal nº 13.019/14.

O chamamento público
pode ser dispensado se
se  tratar  de  atividades
voltadas  à  educação,
saúde  e  assistência
social e se a organização
da sociedade civil estiver
previamente  credenciada
junto  à  entidade  gestora
da política pública.

Fundamento:  art.  30,  VI,
da  Lei  Federal  nº
13.019/14.
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Está  sujeita  a
alguma
qualificação
prévia?

Não. Sim. Deve  estar
qualificada  como
entidade  social  junto  ao
Poder Executivo.

Fundamento:  art.  1º  da
Lei Federal nº 9.637/98.

Sim. Deve  estar
constituída há pelo menos
três  anos  e  ter  obtido  a
qualificação  de
organização  social  de
interesse público junto ao
Ministério da Justiça.

Fundamento: arts. 1º e 5º
da  Lei  Federal  nº
9.790/99.

Note-se  que  cada  ente
federado  pode
estabelecer  procedimento
de  qualificação  de
organizações  da
sociedade  civil  de
interesse público em seu
âmbito.

Sim. Deve  estar
previamente  constituída
sob  a  forma  de
cooperativa  e  estar
autorizada  pelo  Poder
Público  a  funcionar  sob
essa forma.

Fundamento:  art.  17  da
Lei Federal nº 5.764/71.

Sim. Deve  estar
constituída  há  pelo
menos  um,  dois  ou  três
anos,  conforme  o  termo
venha  a  ser  celebrado
com  Município,  Estado
ou a  União.  Além disso,
deve  ter  experiência
prévia,  bem  como
infraestrutura  e
condições  técnicas  e
operacionais.

Fundamento:  art.  33,  V,
“a”,  “b”  e  “c”,  da  Lei
Federal nº 13.019/14.

Como  é
designado  o
ajuste  firmado
com  o  Poder
Público?

Contrato administrativo
de  concessão  ou  de
permissão.

Contrato de gestão.

Fundamento:  arts.  5º.  6º
e  7º  da  Lei  Federal  nº
9.637/98. 

Termo de parceria.

Fundamento:  art.  9º  da
Lei Federal nº 9.790/99.

Contrato
administrativo.

Se  envolver  a
transferência  de
recursos  financeiros,
designa-se  termo  de
colaboração,  quando  a
proposta  parte  da
Administração  Pública,  e
termo  de  fomento,
quando  parte  da
organização  da
sociedade  civil.  Se  não
envolver  a
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transferência  de
recursos  financeiros,
chama-se  acordo  de
cooperação.

Fundamento:  art.  2º,  VII,
VIII  e IX, da Lei  Federal
nº 13.019/14.
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