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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Processo nº 1450.01.0145418/2020-51

 

 

 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto

Interessado: Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública - SEJUSP

Nota Jurídica: 811/2020 – AJU/SEJUSP – dws

Data: 05/01/2021

 

EMENTA: MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO. DISPENSA DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. COGESTÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NOS MUNICÍPIOS
DE ARAXÁ, BELO HORIZONTE, IPATINGA, SETE LAGOAS, UBERABA E UNAÍ. ANÁLISE.

 

I – RELATÓRIO

1. O presente expediente, encaminhado por meio do memorando registrado no SEI! sob o n.º 23600065, se trata de uma contratação
emergencial, propondo a análise jurídica da Minuta de Contrato de Gestão (23597882), a ser celebrado com o Ins�tuto Elo, en�dade sem fins
lucra�vos. Tem por objeto a cogestão de medida socioeduca�va de internação nos municípios de Belo Horizonte, Ipa�nga, Sete Lagoas, Unaí, Uberaba e
Araxá.

2. O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos:
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3. É o relatório.

II – PRELIMINAR

4. Inicialmente, imperioso salientar que o Decreto Estadual nº 47.904, de 31/03/2020, publicado no "Jornal Minas Gerais", em 01/04/2020,
dispõe sobre o plano de con�ngenciamento de gastos do poder execu�vo, com o obje�vo de direcionar ações gerais para mi�gar os impactos financeiros
causados pela epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.
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5. De acordo com o § 1º, art. 2º, do citado Ato Norma�vo, fica determinada a suspensão imediata dos contratos de serviços considerados não
essenciais para a execução mínima das polí�cas públicas inerentes a cada órgão ou en�dade, devendo aqueles impossibilitados de paralisação serem
reduzidos em 25% (vinte cinco por cento) do patamar de execução atual.

6. Por sua vez, o art. 3º dispõe que "o Cofin, excepcionalmente e mediante jus�fica�va e comprovação da necessidade, poderá estabelecer
exceções às regras estabelecidas no art. 2º".

7. Demais disso, nos termos do Of. Cofin Circular nº 02/2020, assinado em 16/04/2020, foi determinado que:

(...) as despesas relacionadas ao enfrentamento da Pandemia do COVID-19 que o órgão não consiga absorver dentro do limite
aprovado para o exercício devem ser previamente subme�das para análise e deliberação do Cofin. Destaque-se a necessidade de
antecipado e absoluto alinhamento da despesa com as diretrizes do Comitê Extraordinário COVID-19 e também a necessidade de
envio do detalhamento das contratações e aquisições, devidamente jus�ficadas, discriminado os valores necessários. Esse
entendimento também se aplica para as despesas já executadas que implicarem em necessidade de orçamento adicional, que devem
ser subme�das em até 10 (dez) dias ao Cofin, contadas da data desta comunicação.

8. Ressaltamos que o estado de calamidade pública decorrente da pandemia foi prorrogado até o dia 30 de junho de 2021, por força do Decreto
Estadual 48.102/20, e que o julgamento do que é oportuno e conveniente ao Estado, bem como a análise e decisão quanto a questões orçamentárias,
financeiras, econômicas, bem como a tomada de providências cabíveis junto ao Cofin é da competência das áreas demandante e técnica e não desta
Assessoria Jurídica.

9. Com isso, compete a área técnica se cer�ficar, demonstrando nos autos, que a execução do Termo de Colaboração do presente expediente
atende ao determinado no Decreto Estadual 47.904/2020. Alerta, ainda, essa Assessoria que a adequação ao decreto 47.904/2020 deve ocorrer durante
toda a vigência do mencionado regulamento.

10.  Oportuno relembrar que não cumpre a esta Assessoria Jurídica analisar os valores e quan�ta�vos dispostos nas Notas Técnicas, Pareceres e
Anexos dos autos, de modo que esta Nota Jurídica se restringe às questões jurídicas que envolvem o termo de colaboração em questão.

11. Pelo exposto, recomenda-se seja observado na íntegra o Decreto acima mencionado. Sugere-se, ainda, a juntada do O�cio Cofin Circular
nº 02/2020 no presente processo eletrônico.

12. Destaque-se que, à luz do art. 132 da Cons�tuição da República  de 1988 e do ar�go 4º da Lei Complementar nº 81/2004, incumbe à
Advocacia-Geral do Estado prestar consultoria sob prisma estritamente jurídico, não lhe compe�ndo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos
pra�cados pelo administrador público, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administra�va e orçamentária.

13. Cumpre ressaltar que a escolha da Administração pela via do contrato de gestão, a ser celebrado com en�dade qualificada como organização
social, é ato próprio e exclusivo das autoridades administra�vas competentes envolvidas no processo de formalização da parceria, compreendido na esfera
discricionária do gestor.

14. Dito de outro modo, “a opção pelo a�ngimento dos resultados através do fomento, e não da intervenção direta, ficará a cargo, em cada setor,
dos mandatários eleitos pelo povo, que assim refle�rão, como é próprio às democracias cons�tucionais, a vontade prevalecente em um dado momento
histórico da sociedade.” É o que se depreende da leitura do voto do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, condutor do acórdão proferido no
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julgamento da ADI 1923/DF, em que o Par�do dos Trabalhadores – PT e o Par�do Democrá�co Trabalhista – PDT postulavam exatamente a declaração de
incons�tucionalidade, na íntegra, da Lei Federal nº 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de en�dades como organizações sociais.

15. Exatamente por essa razão é que se pode afirmar que a opção pela execução indireta da polí�ca pública definida se insere no chamado
mérito administra�vo, estando excluída de qualquer apreciação por parte desta Assessoria Jurídica.

16. Nesse sen�do, cabe consignar que a análise desta Assessoria se atém, tão-somente, a questões rela�vas ao âmbito legal da matéria, não nos
compe�ndo, portanto, fazer consideração a respeito das informações técnicas e administra�vas. Em relação a estas, par�remos da premissa de que a
autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando
os requisitos legalmente impostos, para a melhor consecução do interesse público.

17. Desse modo, a orientação exarada nesta Nota jurídica é alicerçada em manifestações e documentos lançados por Agentes Públicos, os quais
se presumem verdadeiros. Urge ressaltar, ainda, que as informações apresentadas pelas áreas técnicas possuem presunção de veracidade e legi�midade e
que a análise feita pela presente Assessoria é circunscrita aos aspectos legais e jurídicos das informações e documentos colacionados no processo em
apreço, possuindo como finalidade precípua auxiliar a autoridade competente na prá�ca dos atos administra�vos.

18. De acordo com o art. 17, §3º, da Resolução AGE nº 26/2017, é defeso ao Procurador adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e
financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade administra�va, a cargo das autoridades competentes.

19. Imprescindível ressaltar que não cabe a esta Assessoria verificar a legi�midade da autoria e das declarações instruídas no expediente em
análise.

20. As questões que envolvam a legalidade, de observância obrigatória pela Administração, serão apontadas ao final desta Nota Jurídica como
óbices a serem corrigidos ou superados. O prosseguimento do feito, sem a correção de tais apontamentos, será de responsabilidade exclusiva do órgão.

21. Salienta-se que “os pareceres técnicos e jurídicos não vinculam a atuação do agente responsável pela celebração de termo de colaboração. A
existência de plano de trabalho aprovado e de pareceres técnicos e jurídicos favoráveis à celebração do convênio não eximem o gestor da responsabilidade
de proceder a verificações básica de conformidade e legalidade.” (Acórdão 2218/2013 – Plenário – TCU). De outro lado, não se pode exigir do Assessor
Jurídico conhecimento técnico de áreas que extrapolem o Direito. A função da Assessoria Jurídica é zelar pela lisura sob o aspecto formal do processo, de
maneira a atuar como verdadeiro fiscal de formalidades, somente (Informa�vo STF - nº 952).

22. Cediço que qualquer ato ou negócio jurídico que a Administração Pública ajusta deverá estar consubstanciado nos princípios básicos que a
regem, todos de observância obrigatória, quais sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, economicidade, razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica, mo�vação e supremacia do interesse público.

23. Feitas essas considerações, passa-se à análise.

III – FUNDAMENTAÇÃO

24. No tocante ao processo, destaca-se que a Lei Estadual nº 23.304/2019, que dispõe sobre a estrutura orgânica do Poder Execu�vo do Estado
de Minas Gerais, estabelece as competências da Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública – Sejusp no art. 39, dentre as quais destacamos:
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Art. 39 – A Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública – Sejusp –, órgão responsável por implementar e acompanhar a
polí�ca estadual de segurança pública, de maneira integrada com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, e a
polí�ca estadual de Jus�ça Penal, em ar�culação com o Poder Judiciário e os órgãos essenciais à Jus�ça, tem como competência
planejar, elaborar, deliberar, coordenar, gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo do Estado rela�vas:
IV – à polí�ca socioeduca�va, visando a interromper a trajetória infracional de adolescentes em cumprimento de medida
socioeduca�va de internação e semiliberdade;

25. Compete à Suase, criada pelo Decreto Estadual nº 44.459, de 12/02/2007, que reestruturou os quadros do Estado de Minas
Gerais, coordenar e administrar o Sistema Estadual de Atendimento Socioeduca�vo, definido no Decreto Estadual nº 47.795, de 19 de dezembro de 2019,
em seu art. 84, transcrito a seguir:

Art. 84 – A Suase tem como competência planejar, disciplinar, organizar, coordenar, gerir, supervisionar e executar a polí�ca de
atendimento socioeduca�vo, com vistas a promover a integração social e a interrupção da trajetória infracional do adolescente em
cumprimento de medida socioeduca�va, com atribuições de: I – planejar, coordenar, supervisionar e executar a polí�ca de
atendimento ao adolescente em cumprimento das medidas de internação e semiliberdade em consonância com as diretrizes da
Sejusp e legislação aplicável; II – planejar, coordenar, supervisionar e monitorar os programas, projetos e ações desenvolvidos no
âmbito do sistema socioeduca�vo; III – apoiar a polí�ca de atendimento a egressos do sistema socioeduca�vo; IV – promover e
coordenar o desenvolvimento de ações nos eixos saúde, educação, profissionalização, família, esporte, cultura, lazer e assistência
religiosa, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca�vo – Sinase; V – realizar o
monitoramento, a avaliação e a fiscalização do atendimento nas Unidades Socioeduca�vas a fim de verificar a efe�vidade e a
qualidade da medida socioeduca�va de internação e semiliberdade; VI – ar�cular parcerias, convênios, termos de cooperação,
colaboração e instrumentos congêneres com órgãos, empresas, ins�tuições públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e
internacionais para fortalecer a rede socioeduca�va, observadas as necessidades prioritárias para o atendimento ao adolescente e as
diretrizes estratégicas governamentais; VII – implementar, coordenar, salvaguardar e compar�lhar a produção de informações de
inteligência no âmbito da Suase, de forma integrada e observando as diretrizes da Suint; VIII – par�cipar do CICC com o obje�vo de
compar�lhar as informações e o acesso aos diferentes sistemas de segurança, além de auxiliar mutuamente as intervenções
qualificadas em relação ao sistema estadual de defesa social e segurança pública; IX – propor a padronização das normas e diretrizes
de funcionamento administra�vo das Unidades Socioeduca�vas, bem como definir métodos, técnicas e procedimentos de gestão para
a Suase; X – manter a interlocução permanente com os órgãos que compõem o sistema de jus�ça e segurança pública, observada as
diretrizes da Suint; XI – manter representação em conselhos, colegiados, fóruns e demais espaços de discussão, proposição e
deliberação em relação à polí�ca socioeduca�va, de acordo com a necessidade, conveniência e oportunidade; XII – planejar a gestão
dos recursos humanos no sistema socioeduca�vo, de forma integrada com a Sulot, bem como propor diretrizes de alocação de
pessoal; XIII – apoiar ações de aperfeiçoamento de pessoal, promovendo o desenvolvimento dos servidores do sistema
socioeduca�vo, de forma integrada com a Suint; XIV – demandar à Sulot a aquisição de recursos materiais e patrimoniais específicos
do sistema socioeduca�vo; XV – zelar pela racionalização e o�mização do uso de recursos públicos no âmbito da polí�ca de
atendimento socioeduca�vo; XVI – regular a u�lização de veículos oficiais, alocados no âmbito da subsecretaria, observados os
requisitos con�dos no inciso IX e no parágrafo único do art. 5º; XVII – acompanhar as solicitações de pesquisas referentes à polí�ca de
atendimento socioeduca�vo, de forma integrada com a Suint; XVIII – cooperar com recursos humanos, materiais e tecnológicos os
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órgãos de segurança pública na recaptura de adolescentes em fuga; XIX – promover em conjunto com a Sulot medidas, programas e
ações de prevenção e preservação da higidez �sica e psicológica dos servidores do sistema socioeduca�vo; XX – promover medidas de
prevenção e realizar apoio operacional às unidades da Suase em caso de desvios de condutas de servidores; XXI – realizar
levantamentos, elaborar estudos e propor protocolos ou diretrizes em relação ao sistema socioeduca�vo; XXII – coletar, processar e
qualificar as informações rela�vas ao gerenciamento e operação do sistema socioeduca�vo; XXIII – subsidiar o Poder Judiciário com
informações acuradas e recomendações em relação ao acautelamento e ressocialização do adolescente em cumprimento de medida
socioeduca�va de semiliberdade e internação; XXIV – orientar e supervisionar as ações de jus�ça restaura�va.

26. Para fins de consecução do supracitado obje�vo, pretende-se celebrar contrato emergencial com en�dade sem fins lucra�vos com o objeto
de cogestão da medida socioeduca�va de internação nos municípios anteriormente indicados.

27. Conforme a Jus�fica�va SEJUSP/SGES SEI 20235224: 

"Diante da urgência decorrente da iminência de paralisação das a�vidades, do gravíssimo prejuízo que esta paralisação acarretaria e
da essencialidade da polí�ca pública, jus�fica-se a celebração do contrato de gestão nos termos do inciso III do Art. 60 da Lei Estadual
nº 23.081/2018. Conforme mencionado, o objeto do Contrato de Gestão Emergencial é a execução da medida de internação nos
municípios de Uberaba, Araxá, Ipa�nga, Belo Horizonte, Unaí de Sete Lagoas (...)'"

28. O contrato de gestão é instrumento celebrado pelo Poder Público para a prestação de serviços de interesse público e tem como obje�vo
cumprir as atribuições que a Cons�tuição credita ao Estado, que são os fins públicos. Entretanto, embora denominado “contrato” de gestão, o instrumento,
considerando suas caracterís�cas essenciais, se distancia da original figura do contrato propriamente dito[1].

29. Nesse sen�do, Hely Lopes Meirelles ensina que o contrato de gestão trata, em verdade, de um “acordo operacional – acordo de Direito
Público – pelo qual o órgão superior da Administração direta estabelece, em conjunto com os dirigentes da en�dade contratada, o programa de trabalho,
com a fixação de obje�vos a alcançar, prazos de execução, critérios de avaliação de desempenho, limites para despesas, assim como o cronograma da
liberação dos recursos financeiros previstos”[2].

30. Maria Sylvia Zanella Di Pietro[3], por sua vez, ensina que o contrato de gestão é instrumento apto a estabelecer vínculo jurídico entre a
Administração Pública e en�dade qualificada como organização social, em que esta úl�ma exercerá a�vidade privada com incen�vo do poder público.
Vejamos:

Quanto ao Contrato de Gestão, servirá de instrumento para estabelecer-se um vínculo jurídico entre a organização social e a
Administração Pública. [...] Aparentemente, a organização social vai exercer a�vidade de natureza privada, com incen�vo do poder
público, e não serviço público delegado pelo Estado. Todavia a própria lei, em pelo menos um caso, está prevendo a prestação de
serviço público pela organização social, hipótese em que ela exerce a�vidade delegada pelo poder público [...].

31. Na Ação Direta de Incons�tucionalidade - ADI - nº 1.923/DF, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento quanto à natureza
jurídica do contrato de gestão, ao estabelecer que:

A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia
entre as posições subje�vas, que buscam um negócio verdadeiramente associa�vo, e não comuta�vo, para o a�ngimento de um
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obje�vo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e
tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.

32. Com efeito, os contratos de gestão, como o que se apresenta, foram ins�tuídos e regulamentados pela Lei Federal 9.637/98:

Art. 1o O Poder Execu�vo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra�vos, cujas
a�vidades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa cien�fica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a en�dade
qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de a�vidades
rela�vas às áreas relacionadas no art. 1o.

33. Nesta senda, o aludido diploma estabelece a aplicação expressa, ao instrumento que se pretende celebrar, dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade:

Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a es�pulação das metas a serem a�ngidas e os respec�vos
prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios obje�vos de avaliação de desempenho a serem u�lizados, mediante
indicadores de qualidade e produ�vidade;
II - a es�pulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da en�dade devem definir as demais
cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

34. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a par�cipação das en�dades privadas na consecução das polí�cas públicas foi ins�tuída pela Lei
Estadual 23.081/18. Referido diploma trata da descentralização da execução de serviços públicos para as en�dades do terceiro setor, definidas como sendo
“aquelas que, reguladas pelo direito privado, não sofrem ingerência estatal em sua estrutura orgânica. A elas incumbirá a execução de serviços e a�vidades
que beneficiem a cole�vidade de modo que tal atuação se reves�rá da qualificação de função delegada do Poder Público. Referidas en�dades que, sem
dúvida, têm sido denominadas de en�dades do terceiro setor, a indicar que não se trata nem os entes federa�vos nem das pessoas que executam a
administração indireta e descentralizada daqueles, mas simplesmente compõem um ter�um genus, ou seja, um agrupamento de en�dades responsáveis
pelo desenvolvimento de novas formas de prestação dos serviços públicos.” (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administra�vo. Ed. Atlas,
2018. 32ª Edição.)

35. A Lei estadual nº 23.081, de 2018, não faz alusão às organizações da sociedade civil, isso porque para elas há regramento próprio de
abrangência nacional, qual seja, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil,
regulamentada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto estadual nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017.



13/01/2021 SEI/GOVMG - 23678505 - Nota Jurídica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27692724&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000919&infra_hash=… 8/22

36. Com efeito, vê-se que, à semelhança do Governo Federal, o Estado adotou o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as
En�dades do Terceiro Setor, restando expressamente consignada, no parágrafo único do ar�go 2º c/c ar�go 43 da Lei estadual nº 23.081, de 2018, a
possibilidade de transferência da execução da própria polí�ca pública à OS, e não apenas de um serviço segmentado, nos setores de ensino, pesquisa
cien�fica, desenvolvimento tecnológico e ins�tucional, proteção e preservação do meio ambiente, saúde, trabalho, ação social, cultura, desporto e
agropecuária.[4] 

37. A Lei Estadual 23.081/18 preceitua em seu art. 2º que:

Art. 2º – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
(...)
V – contrato de gestão o instrumento firmado entre a administração pública estadual e a en�dade qualificada como OS, com vistas à
formação de parceria entre as partes, para fomento e execução de a�vidades rela�vas às áreas relacionadas no art. 43;
Parágrafo único – As en�dades sem fins lucra�vos qualificadas como OS e selecionadas para celebração de contrato de
gestão poderão assumir a gestão e execução de a�vidades e serviços de interesse público rela�vos às áreas relacionadas no art. 43.

38. De sua vez, o art. 43 estabelece que:

Art. 43 – O Poder Execu�vo poderá qualificar como Organização Social – OS – pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra�vos,
cujas a�vidades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa cien�fica, ao desenvolvimento tecnológico e ins�tucional, à proteção e
preservação do meio ambiente, à saúde, ao trabalho, à ação social, à cultura, ao desporto e à agropecuária, atendidos os requisitos
previstos nesta lei.

39. Com efeito, para que seja celebrado o contrato de gestão com a administração pública estadual é necessário, assim, o cumprimento dos
seguintes requisitos: a) o objeto do contrato deve ser o fomento e execução de a�vidades dirigidas ao ensino, à pesquisa cien�fica, ao desenvolvimento
tecnológico e ins�tucional, à proteção e preservação do meio ambiente, à saúde, ao trabalho, à ação social, à cultura, ao desporto e à agropecuária; b) a
en�dade sem fins lucra�vos deve ser qualificada como OS e executar a�vidades relacionadas anteriormente.

40. O mesmo diploma determina que a celebração do aludido instrumento será precedida de algumas ações, a saber:

Art. 64 – A celebração do contrato de gestão entre a administração pública estadual e a OS será precedida de:
I – apresentação de minuta do contrato de gestão elaborada nos termos desta lei e de seu regulamento;
II – apresentação da previsão das receitas e despesas, es�pulando inclusive o detalhamento das remunerações e dos bene�cios de
pessoal a serem pagos aos dirigentes e trabalhadores da OS com recursos oriundos do contrato de gestão ou a ele vinculados,
demonstrando a compa�bilidade dos salários propostos com os salários pra�cados no mercado na região onde será executada a
a�vidade ou serviço a ser absorvido por contrato de gestão;
III – apresentação de balanço patrimonial e de demonstra�vo dos resultados financeiros do úl�mo exercício, no caso de celebração
com dispensa de processo de seleção pública, nos termos do art. 60;
IV – comprovação de regularidade da OS, por meio de cer�dões, junto ao INSS, ao FGTS, à Jus�ça do Trabalho e às Fazendas Federal,
Estadual e Municipal;
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V – consulta à assessoria jurídica do órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão;
VI – consulta ao conselho de polí�cas públicas da área correspondente, se houver;
VII – consulta à Seplag;
VIII – aprovação da COF.

41. Como visto, a prá�ca destes atos deve preceder a celebração do contrato quando a Administração optar, mediante juízo de conveniência e
oportunidade, pela consecução de suas polí�cas públicas de forma descentralizada, definição que incumbe unicamente ao gestor. Destaque-se que cabe
ao gestor cer�ficar-se de que as manifestações da SEPLAG e do Cofin expedidas quando da consulta concernente à publicação dos editais e u�lizadas no
presente expediente, con�nuam válidas para o objeto que se pretende executar.

42. Foi também estabelecida a obrigatoriedade de submissão da proposta de celebração do contrato de gestão à SEPLAG para manifestação
acerca da viabilidade de execução do projeto proposto e a instrução do processo de seleção pública, contendo as etapas de publicação do edital,
recebimento e julgamento das propostas e publicação do resultado:

Art. 58 – O órgão ou en�dade da administração pública estadual interessado em celebrar contrato de gestão deverá submeter
proposta à Seplag, que se manifestará acerca da viabilidade de execução do objeto proposto, nos termos de regulamento.
Art. 59 – A seleção da en�dade sem fins lucra�vos para celebração de contrato de gestão dar-se-á por meio de processo de seleção
pública, salvo nos casos em que houver inviabilidade de compe�ção, devendo a administração pública estadual observar as seguintes
etapas, nos termos de regulamento:
I – publicação do edital de seleção;
II – recebimento e julgamento das propostas por comissão julgadora;
III – publicação do resultado do julgamento.
§ 1º – A administração pública estadual disponibilizará o edital de seleção, na íntegra, em seu sí�o eletrônico e publicará o extrato no
Diário Oficial dos Poderes do Estado.
§ 2º – O extrato do edital indicará o endereço eletrônico em que os interessados poderão obter o edital na íntegra.
§ 3º – Caso todos os proponentes sejam inabilitados ou todas as propostas sejam desclassificadas, a administração pública estadual
poderá reabrir o prazo inicialmente estabelecido no edital para a apresentação de propostas por qualquer OS interessada, contado da
publicação do extrato de reabertura de prazo do edital no Diário Oficial dos Poderes do Estado, nos termos de regulamento.

43. A Lei 23081/2018 foi regulamentada pelo Decreto Estadual 47.553/18, que estabelece os requisitos necessários para que se estabeleça a
formalização do contrato de gestão nos moldes pretendidos.

44. O primeiro requisito, concerne à realização de um estudo de viabilidade, nos seguintes termos:

Art. 10 – A solicitação de estudo de viabilidade, a que se refere o art. 58 da Lei nº 23.081, de 2018, deverá ser realizada pelo órgão ou
en�dade da administração pública estadual previamente ao processo de seleção pública para celebração de contrato de gestão,
conforme modelo disponibilizado pela Seplag, contendo no mínimo:
I – o objeto a ser executado;
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II – os resultados a serem ob�dos e as principais ações a serem realizadas;
III – o período de vigência e previsão de início das a�vidades;
IV – o valor orçamentário total es�mado a ser repassado;
V – demonstração de disponibilidade orçamentária, indicando a ação orçamentária que dará suporte à execução;
VI – indicação da unidade administra�va do órgão ou en�dade e dos servidores responsáveis pelo processo de seleção;
VII – jus�fica�va para a execução da polí�ca pública em parceria com en�dade sem fins lucra�vos;
Parágrafo único – A Seplag deverá se manifestar formalmente, em até cinco dias úteis, acerca da viabilidade de execução do objeto
proposto por meio de contrato de gestão.

45. Com efeito, a solicitação do estudo consta do O�cio SEJUSP/SGES.nº 30/2020 (20158875), em que se verifica também a jus�fica�va para a
consecução do objeto proposto por meio do contrato de gestão, nos termos do item 8.1.

46.  Ademais, a SEPLAG, em observância ao art. 58 da Lei 23.081/2018, por meio da Nota Técnica nº 24/SEPLAG/DCCG/2020 -
20159008, manifestou-se acerca da viabilidade de execução do objeto proposto, orientando para tanto, a realização do processo público de seleção da
en�dade que receberá o instrumento, dentre outros aspectos.

47. Com efeito, a solicitação e o estudo de viabilidade correspondente não são rela�vos ao presente processo, incumbindo ao gestor cer�ficar-
se de que o contrato a ser celebrado nesta ocasião possui exatamente o mesmo objeto daqueles que seriam celebrados em decorrência dos editais
rela�vos ao aludido estudo. Ressalva-se assim, a necessidade de que seja complementada a manifestação nos autos a respeito, e de que sejam
realizadas trata�vas junto à SEPLAG e ao COF, a fim de que se verifique se suas manifestações anteriormente exaradas, seguem válidas para o atual
processo.

48. Ressalta-se ainda que o O�cio SEJUSP/SGES.nº 30/2020 (23590671) atesta que “A oferta da escola dentro da unidade socioeduca�va (ensino
formal) é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação (tanto do ponto de vista orçamentário quanto técnico). A organização desse atendimento
junto aos demais exigidos é responsabilidade da gestão da Unidade. Há Acordo de Cooperação Técnica Assinado entre a Sejusp e SEE para viabilizar este eixo
da polí�ca.”

49. Verifica-se que a Minuta do Contrato de Gestão não detalha as obrigações e responsabilidades da en�dade parceira com relação ao
funcionamento da escola dentro da Unidade Socioeduca�va, o que demanda complementação pela área competente.

50. Ademais, cumpre salientar que embora conste dos autos o acordo de cooperação técnica firmado com a SEE no Processo SEI nº
1260.01.0003336/2018-32, não se verifica manifestação específica da Secretaria de Estado de Educação – SEE, quanto à viabilidade do funcionamento da
escola dentro das unidades socioeduca�vas objeto do presente processo.

51. A escolha da OS para celebrar contrato de gestão, via de regra, deve ser precedida de processo de seleção pública, mediante publicação de
edital para recebimento de propostas, conforme ar�go 59 da Lei estadual nº 23.081, de 2018, in verbis:

Art. 59 – A seleção da en�dade sem fins lucra�vos para celebração de contrato de gestão dar-se-á por meio de processo de seleção
pública, salvo nos casos em que houver inviabilidade de compe�ção, devendo a administração pública estadual observar as seguintes
etapas, nos termos de regulamento:
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I – publicação do edital de seleção;
II – recebimento e julgamento das propostas por comissão julgadora;
III – publicação do resultado do julgamento.

52. No caso em comento, a en�dade sem fins lucra�vos celebrará o contrato de gestão com o Estado de Minas Gerais, mediante dispensa do
processo de seleção pública, conforme permissivo constante do art. 60 da Lei Estadual 23.081/18.

53. A qualificação é condição indispensável para celebração do Contrato de Gestão, o que deve ser observado pela consulente. Nesse sen�do, a
área competente deverá se cer�ficar quanto ao atendimento da referida condição antes da assinatura do contrato de gestão.

54. Em qualquer caso, o pedido de qualificação deve ser sempre endereçado à SEPLAG, que analisará a documentação per�nente e decidirá
sobre o pedido, nos termos dos ar�gos 46 e 47 da Lei estadual nº 23.081, de 2018. In verbis:

Art. 46 – A qualificação como OS será solicitada à Seplag pela en�dade interessada, por meio de requerimento escrito, nos termos de
regulamento.
Parágrafo único – A qualificação será concedida sempre à matriz da en�dade, vedada a concessão da qualificação como OS a sua filial.
Art. 47 – Recebido o requerimento a que se refere o caput do art. 46, a Seplag decidirá sobre ele, nos termos de regulamento.
§ 1º – No caso de deferimento, a Seplag publicará o ato no Diário Oficial dos Poderes do Estado e comunicará à requerente a sua
qualificação como OS.
§ 2º – O deferimento da qualificação como OS não importa no reconhecimento, à en�dade, de prerroga�va de direito público,
material ou processual, nem de delegação de atribuições reservadas à administração pública estadual.

55. Ressalta-se que não compete ao órgão interessado em celebrar o contrato de gestão deliberar sobre o procedimento de qualificação da
en�dade como Organização Social. Cabe apenas verificar se a en�dade possui a referida qualificação.

56. Por outro lado, faz-se necessário destacar que o Decreto Estadual 47.553/18, que regulamenta a qualificação de pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucra�vos, como Organização Social e a ins�tuição do contrato de gestão e dá outras providências, estabelece em seu art. 34 que o órgão
ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão deverá solicitar manifestação do conselho de polí�ca pública da área correspondente ao objeto do
contrato de gestão, caso haja, sobre a celebração do mesmo e acrescenta que tal manifestação não vincula a decisão do órgão ou en�dade interessado em
celebrar contrato de gestão, vejamos:

Art. 34 – O órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão deverá solicitar manifestação do conselho de polí�ca
pública da área correspondente ao objeto do contrato de gestão sobre a celebração do mesmo.
§ 1º – O conselho de polí�ca pública terá o prazo de até dez dias úteis, contados da data de recebimento de consulta realizada pelo
órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão, para se manifestar sobre a polí�ca pública a ser desenvolvida.
§ 2º – A manifestação do conselho de polí�ca pública de que trata este ar�go não vincula a decisão do órgão ou en�dade interessado
em celebrar contrato de gestão.
§ 3º – Caso o conselho de polí�ca pública não exista, ou esteja ina�vo, o órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de
gestão não poderá subs�tuí-lo por outro conselho, ficando dispensado de realizar a consulta, devendo apresentar o�cio do dirigente
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máximo atestando a impossibilidade de realização de consulta.
§ 4º – Na ausência de manifestação do conselho de polí�ca pública, o processo seguirá em conformidade ao previsto na Lei nº 23.081,
de 2018, e neste decreto. (Grifo nosso)

57. O conselho de polí�ca pública correspondente foi consultado por meio do memorando registrado no SEI! sob o n.º 23591551. Do mesmo
modo, em ata de reunião do conselho (documento SEI! n.º 23591703), houve uma contextualização acerca dos contratos de gestão que se pretende
celebrar, contudo, não houve manifestação ou deliberação acerca do assunto. Saliente assim, que é necessário cer�ficar a existência ou não de
manifestação do respec�vo conselho para prosseguimento do processo.

 
III.1 Da dispensa do processo de seleção pública 

 

58. No intuito de jus�ficar a dispensa do processo de seleção pública, a consulente assim se manifestou:

"Em 27 de outubro de 2020 foram publicados os editais 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2020 cujos objetos eram, respec�vamente:
 

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação
nos municípios de Araxá, Uberaba e Tupaciguara;
selecionar a melhor proposta para celebração de contrato obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação no
município de Ipa�nga;
selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação
nos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas (Centro Socioeduca�vo Santa Clara e Centro Socioeduca�vo de Internação
Provisória de Sete Lagoas);
selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação
no município de Belo Horizonte (Centro Socioeduca�vo Lindeia e Centro Socioeduca�vo Santa Helena);
selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação
no município de Unaí;
selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão de medida socioeduca�va de internação
no município de Belo Horizonte (Centro Socioeduca�vo Andradas, Centro Socioeduca�vo São Jerônimo e Centro Socioeduca�vo
Horto).

Todos os editais �veram suas fases concluídas conforme estabelecido em seus Anexos V – Cronograma até a publicação das atas de
julgamento das propostas em 25/11/2020, para os editais 02, 04, 05 e 06 e em 29/11/2020 para os editais 01 e 03. As análises
revelaram que os editais 01, 03, 04, 05 e 06 foram fracassados, com nenhuma proposta classificada e o edital 02 foi deserto, sem a
manifestação de nenhuma proponente interessada no certame."
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59. Nesse ponto, ressalva-se a necessidade de juntada das atas dos respec�vos editais,  considerando a manifestação da SEPLAG, por meio
da Nota Técnica nº 24/SEPLAG/DCCG/2020 - 20159008, a qual orientou a realização do processo público de seleção da en�dade que receberá o
instrumento, dentre outros aspectos.

60. Com efeito, a possibilidade de dispensa do devido processo de seleção pública está prevista no art. 60 da Lei Estadual 23.081/18, que assim
estabelece:

"Art. 60 – A administração pública estadual poderá dispensar a realização de processo de seleção pública nas hipóteses de:
I – guerra ou grave perturbação da ordem pública;
II – realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;
III – urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de a�vidades de relevante interesse público;
IV – ausência de interessados no processo de seleção pública e impossibilidade comprovada de repe�ção do processo sem prejuízo
para a administração pública estadual.
§ 1º – No caso de dispensa prevista no inciso IV do caput, haverá celebração direta do contrato de gestão, man�das as condições
preestabelecidas no edital do processo de seleção pública.
§ 2º – Nos casos de dispensa de realização de processo de seleção pública, a administração pública estadual publicará no Diário
Oficial dos Poderes do Estado extrato da jus�fica�va do ato de dispensa assinado pelo dirigente máximo do órgão ou en�dade
interessado, contendo o endereço eletrônico em que a jus�fica�va es�ver disponibilizada na íntegra, nos termos de regulamento.
§ 3º – Da jus�fica�va do ato de dispensa caberá impugnação, cujo teor será analisado pelo dirigente máximo do órgão interessado,
nos termos de regulamento.
§ 4º – Acatados os fundamentos da impugnação, será revogado o ato que �ver declarado a dispensa, nos termos de regulamento.
§ 5º – No caso de dispensa de que trata o inciso III do caput, o contrato de gestão celebrado terá vigência máxima de cento e oitenta
dias." (g.n.)

61. Ao elencar os documentos para instrução processual nos casos de dispensa de realização do processo de seleção pública, o Decreto Estadual
47.553/18 assim estabelece:

"Art. 24 – Nas hipóteses de dispensa de realização de processo de seleção pública a que se refere o art. 60 da Lei nº 23.081, de 2018,
o órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão deverá instruir o processo com, no mínimo, os seguintes
documentos:
I – estatuto da OS com registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
II – ata de eleição ou documento de inves�dura dos membros do conselho de administração, da diretoria execu�va, do conselho fiscal
e dos demais órgãos delibera�vos da OS que exerçam mandatos e que es�verem em exercício no momento da inviabilidade;
III – aprovação da proposta do contrato de gestão da en�dade sem fins lucra�vos pelo conselho de administração;
IV – inscrição da OS no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
V – balanço patrimonial do úl�mo exercício da OS;
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VI – demonstra�vo dos resultados financeiros do úl�mo exercício da OS;
VII – declaração de idoneidade, de inexistência de impedimento de contratar com a administração pública e de não emprego de mão-
de-obra de menor emi�da pela OS;
VIII – manifestação do dirigente máximo contendo as jus�fica�vas técnicas de escolha da OS;
IX – manifestação do dirigente máximo contendo as jus�fica�vas técnicas da dispensa e o enquadramento da polí�ca pública a ser
executada, por meio de contrato de gestão, a uma das áreas previstas no art. 43 da Lei nº 23.081, de 2018;
X – documento atestando disponibilidade orçamentária para a celebração do contrato de gestão, emi�do pelo ordenador de
despesas, indicando a ação orçamentária que dará suporte à execução;
XI – minuta do contrato de gestão;
XII – minuta da memória de cálculo, contendo previsão das receitas e despesas, es�pulando, inclusive, o detalhamento das
remunerações e dos bene�cios de pessoal a serem pagos aos dirigentes e trabalhadores da OS com recursos oriundos do contrato de
gestão ou a ele vinculados, demonstrando a compa�bilidade dos salários propostos com os salários pra�cados no mercado na região
onde será executada a a�vidade ou serviço a ser absorvido por contrato de gestão;
XIII – cer�dões de regularidade da OS junto ao INSS, ao FGTS, à Jus�ça do Trabalho e às Fazendas Públicas federal, estadual e
municipal;
XIV – manifestação do conselho de polí�ca pública da área correspondente ao objeto do contrato de gestão acerca da sua celebração
ou, caso este não exista ou não esteja em a�vidade, jus�fica�va do dirigente máximo do órgão interessado em celebrar contrato de
gestão, que ateste a impossibilidade de realização da consulta;
XV – parecer emi�do pela unidade jurídica do órgão acerca da legalidade do processo de dispensa e seu enquadramento a uma das
hipóteses previstas no art. 60 da Lei nº 23.081, de 2018, e acerca da celebração do contrato de gestão;
XVI – manifestação favorável da Seplag acerca da viabilidade de execução do objeto proposto por meio de contrato de gestão, nos
termos do art. 58 da Lei nº 23.081, de 2018 e do art. 10.
Parágrafo único – O órgão ou en�dade interessado em celebrar contrato de gestão deverá publicar, no Diário Oficial dos Poderes do
Estado, extrato da jus�fica�va do ato de dispensa do processo de seleção pública, contendo o endereço eletrônico em que a
jus�fica�va es�ver disponibilizada na íntegra."

62. A instrução do processo com os documentos necessários à mo�vação da contratação que se pretende viabilizar é de responsabilidade
exclusiva da consulente. Saliente-se, contudo, que não foram verificados nos autos os documentos a que se referem os incisos VIII, IX, XIV, além da
cer�dão de regularidade da OS concernente à Jus�ça do Trabalho, INSS, FGTS, cer�dões estadual e municipal (prestes a perder a validade) constante do
inciso XIII, o que deverá ser complementado, sob pena de impossibilidade de celebração do instrumento nos moldes pretendidos. Ademais, conforme já
relatado, a manifestação favorável da SEPLAG acerca da viabilidade da execução do objeto nos moldes pretendidos não foi expedida especificamente
para o presente objeto, mas por ocasião da publicação dos editais do processo sele�vo, devendo o gestor cer�ficar-se de que o estudo de viabilidade
anexado segue válido para o presente processo, ou solicitar um novo estudo.
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63. Em atenção ao disposto no inciso XV, esta Assessoria Jurídica expede a presente manifestação jurídica. De outro lado, cumpre rememorar as
razões e jus�fica�vas apresentadas pela área demandante, alhures citada:

"(...) a par�r do dia 05 de fevereiro de 2021, 696 Agentes de Segurança Socioeduca�vos (Aproximadamente 37% do total de Agentes
em exercício nas unidades Socioeduca�vas) e 60 Técnicos (Aproximadamente 14% do total de técnicos das Unidades Socioeduca�vas)
irão finalizar compulsoriamente seus vínculos com o Estado de Minas Gerais, gerando consequências irreparáveis para a Polí�ca de
Atendimento Socioeduca�vo, quais sejam: i) redução na Polí�ca Pública essencial e priorizada pela Cons�tuição Federal de 1988; ii)
fechamento de 3 unidades, que se tornarão inviáveis pela falta de equipe de atendimento; iii) retrocesso na oferta de vagas, em
detrimento do 2ª Pactuação de Atos Preparatórios para a Expansão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeduca�vo, assinado
entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público e o Tribunal de Jus�ça; e iv) prejuízos na resposta estatal à delinquência infan�l.
Cumpre ressaltar que a migração das unidades socioeduca�vas para o modelo de cogestão ocorre paralela e concomitantemente à
execução do Concurso Público, como medidas de gestão para manter e fortalecer a execução de uma polí�ca priorizada pela
Cons�tuição, sem nenhuma inovação norma�va e buscando torná-la menos dependente de apenas um modelo de execução.
(...)
(...) considerando a data em que foram publicadas as atas de julgamento, após o decurso do prazo para apresentação de recursos,
ainda que fossem reabertos todos os prazos previstos no cronograma dos editais, a celebração do contrato de gestão aconteceria em
momento posterior a 05 de fevereiro de 2021, que é quando parte dos centros socioeduca�vos ficarão sem parte da sua força de
trabalho. Assim, todo esforço empregado na tramitação do processo de seleção pública seria em vão, pois o sistema socioeduca�vo
reduziria dras�camente o número de vagas ofertadas em função da perda de servidores. Como é possível perceber no cronograma
abaixo, não haveria tempo hábil para processar a seleção pública a par�r da reabertura dos prazos e ter tempo hábil para realizar a
transição de gestão (...)
(...) Dessa forma, a Suase se viu na iminência de paralização da polí�ca de atendimento socioeduca�vo nas unidades CSE Uberaba,
CEIP Araxá, CSE Ipa�nga, CSE Lindeia, CSE Santa Helena, CSE Santa Clara, CEIP Sete Lagoas, CSE Unaí, CSE Horto, CSE Andradas e CSE
São Jerônimo. A paralisação se daria nestes centros pois já está sendo processado o remanejamento dos servidores efe�vos entre as
unidades para recompor o quadro nas demais unidades que permanecerão em gestão direta."

64. Como visto, a área responsável atesta hipótese de iminente paralisação de a�vidades de relevante interesse público, para amparar a dispensa
do processo de seleção pública prevista no art. 60, III da Lei Estadual 23081/18.

65. Reitere-se que a esta Assessoria incumbe tão somente a análise dos aspectos jurídicos e legais da matéria, não se imiscuindo nos critérios
de conveniência e oportunidade do administrador público.

 
III.2 - Minuta do Contrato de Gestão (23597882)
 

66. Por meio do Contrato de Gestão “(...) fixam as metas a serem cumpridas pela en�dade e, em troca, o Poder Público auxilia de diversas formas,
quer cedendo bens públicos, quer transferindo recursos orçamentários, quer cedendo servidores públicos. O contrato deve definir ainda o programa de
trabalho, os prazos de execução, os critérios de avaliação de desempenho, com indicadores de qualidade e produ�vidade, os limites e critérios para despesa
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com remuneração e vantagens de qualquer natureza, dos dirigentes e empregados das organizações sociais.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Parcerias na
Administração Pública. Ed. Forense, 2017. 11ª Edição.)

67. O art. 65 da Lei Estadual 23.081/2018 estabelece os requisitos mínimos que deverão constar do instrumento:

Art. 65 – Selecionada a en�dade sem fins lucra�vos e man�do o interesse da administração pública estadual em celebrar parceria nos
termos desta lei, poderá ser firmado contrato de gestão discriminando, no mínimo, os direitos, as responsabilidades e as obrigações
das partes signatárias e dispondo, pelo menos, acerca do objeto, da vigência, dos resultados a serem a�ngidos pela en�dade e da
previsão das receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento.

68.  Referido contrato é regulamentado pelo art. 31 do Decreto Estadual 47.553/18, nos seguintes termos:

Art. 31 – O contrato de gestão é o instrumento firmado entre a administração pública estadual e a en�dade sem fins lucra�vos
qualificada como OS, com vistas à celebração de ajuste entre as partes, para execução de a�vidades rela�vas às áreas relacionadas no
art. 43 da Lei nº 23.081, de 2018.
§ 1º – O contrato de gestão deverá ser elaborado conforme modelo disponibilizado pela Seplag, e conterá, no mínimo:
I – objeto, vigência, direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias, a origem dos recursos, o valor global, a forma de
gestão de recursos financeiros des�nados à execução do contrato de gestão e a dotação orçamentária que o amparar;
II – concepção da polí�ca pública;
III – programa de trabalho;
IV – sistemá�ca de avaliação;
V – outras informações que as partes signatárias julgarem per�nentes.
§ 2º – A minuta de contrato de gestão deverá trazer expressas as responsabilidades e obrigações do Órgão Estatal Interveniente – OEI
–, se houver.

69. O decreto regulamentador estabelece ainda a necessidade de elaboração de um Plano de Trabalho, como segue:

Art. 32 – O programa de trabalho anexo ao contrato de gestão, elaborado conforme modelo disponibilizado pela Seplag, deverá
especificar os resultados a serem alcançados e conterá, no mínimo:
I – quadro e atributos dos indicadores, contendo as metas a serem a�ngidas pela OS, com seus respec�vos prazos de execução;
II – quadro e atributos dos produtos, quando necessário, com seus respec�vos prazos de execução;
III – cronograma de desembolso e condições para realização de repasses financeiros à OS;
IV – cronograma para a avaliação dos resultados alcançados;
V – quadro de pesos para a avaliação dos resultados alcançados.
§ 1º – As parcelas de repasse previstas no cronograma de desembolso poderão ser calculadas tendo como referência o desempenho
no cumprimento de metas pactuadas no programa de trabalho, desde que contrato de gestão preveja metodologia obje�va para este
cálculo.
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§ 2º – Para o caso de contrato de gestão que possua repasse calculado tendo em vista o desempenho, haverá uma parcela do repasse
fixa e outra variável.
§ 3º – O cálculo da parcela variável do repasse será vinculado ao cumprimento de metas específicas do contrato de gestão.
§ 4º – O cronograma de desembolso apresentará a metodologia de cálculo da parcela variável do repasse vinculada ao desempenho,
quando esta for aplicada.

70. Quanto aos supracitados documentos, necessário que a área técnica ateste que foram confeccionados em observância ao modelo
aprovado e disponibilizado pela SEPLAG no sí�o eletrônico h�p://www.seplag.mg.gov.br/modelo-de-minuta-de-contrato-de-gestao, acerca dos
quais necessárias as seguintes recomendações.

71. Na parte final do preâmbulo, verifica-se que a minuta faz referência a um termo adi�vo, quando na verdade está tratando da celebração de
um contrato. Assim sendo, carece de re�ficação, a fim de que conste o trecho "resolvem firmar o presente contrato de gestão"

72. Na cláusula primeira - item 1.1, ressalva-se a necessidade de especificação dos centros de internação abarcados pelo instrumento nos
municípios descritos, ou que constem em um anexo.

73. Ponderamos que é da exclusiva responsabilidade da área demandante, conferir se foram discriminadas com a maior clareza possível no
contrato de gestão quais serão as ações e as a�vidades a serem executadas (inclusive no tocante ao modo de execução), além da definição de
competências específicas, de exigência de quadro mínimo de profissionais, de medidas e normas de compliance, entre outros componentes cuja
ausência, a nosso sen�r, pode vir a comprometer o correto cumprimento das obrigações imputadas a cada um dos par�cipes no contrato de gestão.
Dentro dessa perspec�va, e sem perder de vista que a questão con�nua tendo viés eminentemente técnico, é fundamental reiterar que o próprio TCU, no
julgamento da AC-3239-47/2013-P, firmou o entendimento de que, nos contratos de gestão, devem ser definidos indicadores e metas capazes de permi�r
a efe�va avaliação de desempenho das organizações sociais. Naquela oportunidade, ficou assentado que:

"Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respec�vos prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e
produ�vidade, em consonância com o inciso I do art. 7º da Lei 9.637/1998."

74. Os indicadores previstos nos contratos de gestão devem possuir os atributos necessários para garan�r a efe�vidade da avaliação dos
resultados alcançados, abrangendo as dimensões necessárias à visão ampla acerca do desempenho da organização social.

75. Na mesma linha de raciocínio, advertem Liliana de Almeida F. S. Marçal e Thiago F. S. Opinião Marçal:

"No que se refere especificamente aos indicadores de desempenho e metas, o Poder Público deve defini-los de maneira clara e
obje�va, pois são os instrumentos mais eficazes para apuração dos resultados. A par�cipação da Administração na redação das
cláusulas do contrato e, posteriormente, na fiscalização é essencial para assegurar a qualidade, eficiência e economicidade dos
serviços prestados e evitar o desvio de verbas públicas."[5]

76. Esse segundo ponto está sendo suscitado com o obje�vo de alertar para o fato de que a qualidade das metas e indicadores estabelecidos nos
contratos de gestão é realmente essencial para que os entes governamentais avaliem, de forma mais adequada e obje�va, a atuação das organizações
sociais. Dessa forma, compete à unidade administra�va técnica es�pular, redefinir e verificar a adequação e a eficiência dos indicadores e metas de
avaliação da organização social constantes do contrato de gestão.

http://www.seplag.mg.gov.br/modelo-de-minuta-de-contrato-de-gestao
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77. Dando sequência à análise jurídica da minuta, dá-se destaque à cláusula 5.4, que estabelece que “todas as receitas arrecadadas pela OS
previstas neste contrato de gestão serão obrigatoriamente aplicadas na execução do objeto do instrumento jurídico, devendo sua demonstração constar
dos relatórios de monitoramento e prestações de contas”. Isso porque, nesse tópico deve ficar claro se tais receitas serão consideradas para fins de
aba�mento do valor es�mado do contrato.

78. Destacamos que, considerando os altos custos envolvidos, cumpre à área demandante verificar a per�nência, a adequação e a
razoabilidade dos valores de contratação pra�cados, bem como do quan�ta�vo de pessoal necessário à realização dos serviços.

79. Per�nente ressaltar a exigência constante do inciso II do ar�go 64 da Lei estadual nº 23.081, de 2018, vejamos:

Art. 64 – A celebração do contrato de gestão entre a administração pública estadual e a OS será precedida de:
(...)
II – apresentação da previsão das receitas e despesas, es�pulando inclusive o detalhamento das remunerações e dos beneficios de
pessoal a serem pagos aos dirigentes e trabalhadores da OS com recursos oriundos do contrato de gestão ou a ele vinculados,
demonstrando a compa�bilidade dos salários propostos com os salários pra�cados no mercado na região onde será executada a
a�vidade ou serviço a ser absorvido por contrato de gestão;

80. Além disso, segundo o inciso II do ar�go 64 da Lei estadual nº 23.081, de 2018, e ar�go 24, inciso XII, do Decreto estadual nº 47.553, de 2018,
é preciso que conste do processo o detalhamento das remunerações e dos bene�cios de pessoal a serem pagos aos dirigentes e trabalhadores da OS com
recursos oriundos do contrato de gestão ou a ele vinculados, demonstrando a compa�bilidade dos salários propostos com os salários pra�cados no
mercado na região onde será executada a a�vidade ou serviço a ser absorvido por contrato de gestão. 

81. Deveras, a compa�bilidade deve ser verificada em todas as despesas decorrentes do contrato de gestão, não apenas no tocante à
contratação de pessoal. Dessa forma, quanto maior for a base da pesquisa junto a fornecedores e mais alargadas forem as fontes de parâmetro u�lizadas,
com juízo crí�co do gestor, menores serão as chances de impugnação dos critérios u�lizados pela consulente, conforme reiterada jurisprudência do TCU
(Acórdão 522/2014-Plenário; Acórdão 694/2014-Plenário; Acórdão 2816/2014 Plenário e Acórdão 2943/2013-Plenário).

82. Cumpre colocar que a efe�va verificação da compa�bilidade dos preços constantes do instrumento contratual e respec�vas planilhas é
questão que escapa à competência desta Assessoria Jurídica.

83. Ainda sobre a contratação de pessoal, se e quando necessário, destaca-se a necessidade de que a OS promova a seleção dos profissionais e
demais colaboradores que atuarem em seu nome mediante procedimento obje�vo e impessoal, com publicidade e transparência, conforme
estabelecido no julgamento da ADI 1.923/DF:

"16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua
remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por iden�dade de
razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da
mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prá�ca através de um procedimento obje�vo e impessoal.

84. No que tange à gestão dos bens permanentes, a que se refere a cláusula décima primeira do instrumento, vale destacar que “(...) podem
ser de diferentes naturezas: podem ser bens públicos cedidos pelo poder público, por meio de permissão de uso; e podem ser bens do domínio privado da
en�dade qualificada como organização social. Os primeiros submetem-se, evidentemente, ao regime jurídico dos bens públicos, sendo inalienáveis,
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impenhoráveis, insusce�veis de ser adquiridos por usucapião e de imposição de ônus reais. Os segundos, embora sendo bens par�culares (nos termos do art.
98 do Código Civil), sofrerão as mesmas restrições que os bens públicos, na medida em que estejam afetados à prestação de serviços públicos.” (Maria Sylvia
Zanella Di Pietro. Parcerias na Administração Pública. Ed. Forense, 2017. 11ª Edição.)

85.  Acerca do tema destaca-se, ainda, os arts. 82, III e 92, §§ 1º e 2º do Decreto Estadual 47.553/18, in verbis:

Art. 82 – Poderão ser des�nados à OS com contrato de gestão vigente:
(...)
III – bens, instalações e equipamentos públicos, através de permissão de uso ou doação, necessários ao cumprimento dos obje�vos
do contrato de gestão, de que tratam os art. 80 e 81 da Lei nº 23.081, de 2018.
(...)
Art. 92 – Às OS com contrato de gestão em vigor poderão ser des�nados bens, instalações e equipamentos públicos necessários ao
seu cumprimento, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com a administração pública estadual ou de descumprimento das
condições nele estabelecidas.
§ 1º – Os bens de que trata o caput deste ar�go serão des�nados à OS mediante previsão expressa no contrato de gestão e deverão
ser iden�ficados e relacionados no Siad, que transferirá a responsabilidade pela sua guarda para a OS, devendo, preferencialmente,
ser devolvidos ao órgão que efetuou a permissão após a ex�nção do contrato de gestão.
§ 2º – Os bens móveis públicos des�nados à OS poderão ser permutados, após prévia avaliação do bem e expressa autorização do
órgão ou en�dade permitente, por outros de igual ou maior valor, os quais passarão a integrar o patrimônio do Estado.
(...).

86. Noutro giro, nos termos do ar�go 38 do Decreto estadual nº 47.553, de 2018, concomitantemente à celebração do contrato de gestão, a OS
deverá encaminhar ao OEEP regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços,
pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas, para a aprovação prevista no § 7º do ar�go 65 da Lei
estadual nº 23.081, de 2018. In verbis:

Art. 38 – Concomitantemente à celebração do contrato de gestão, a OS deverá encaminhar ao OEP e, se houver, ao OEI regulamentos
próprios que disciplinem os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras,
alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas, para a aprovação prevista no § 7º do art. 65 da Lei
nº 23.081, de 2018.
§ 1º – Os regulamentos próprios da OS deverão ser por ela construídos de forma a contemplar seus valores organizacionais, bem
como os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência.
(...)

87. Ressalta-se assim que os regulamentos devem ser elaborados de forma a contemplar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da eficiência, conforme § 1º do supracolacionado disposi�vo, sem prejuízo da aplicação
subsidiária da Lei federal nº 8.666/93, quando for o caso.
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88. Neste diapasão, recomenda-se que sejam observadas as disposições da citada Lei federal nº 8.666/93, quando da elaboração dos
Regulamentos próprios da OS, naquilo que guardar per�nência e não conflitar com a Lei estadual nº 23.081, de 2018 e com o Decreto estadual nº
47.553, de 2018.

89. Por fim, releva destacar que os regulamentos são de cumprimento obrigatório pela OS, durante toda a execução do objeto do contrato de
gestão, e a sua validade depende de aprovação expressa do órgão estatal parceiro, do órgão estatal interveniente, bem como da SEPLAG, nos termos do
ar�go 38, §§ 2º e 3º do Decreto estadual nº 47.553, de 2018. Da mesma forma, todas as alterações no documento também devem ser aprovadas pelos
citados órgãos, conforme o teor do § 5º do mesmo ar�go 38, in verbis:

Art.38 (omissis) (...)
§ 2º – O OEP e o OEI, se houver, deverão analisar as minutas dos regulamentos próprios da OS, a que se refere o caput, e, se
aprovados, encaminhar para avaliação da Seplag.
§ 3º – A OS só poderá u�lizar os regulamentos próprios a que se refere o caput se aprovados pelo OEP, OEI, se houver, e Seplag.
§ 4º – Após aprovação do OEP, do OEI, se houver, e da Seplag, a OS deverá disponibilizar os regulamentos próprios de que trata este
ar�go em seu sí�o eletrônico em até cinco dias úteis.
§ 5º – Todas as alterações efetuadas nos regulamentos próprios deverão ser subme�das à análise e aprovação do OEP, do OEI, se
houver, e da Seplag, para posterior disponibilização no sí�o eletrônico da OS.
§ 6º – A análise a que se refere este ar�go, por parte do OEP, OEI e da Seplag, será feita com base no manual a ser elaborado pela
Seplag contendo diretrizes básicas para elaboração dos documentos.

90. Dessa forma, frisa-se que, no caso em comento, os regulamentos da OS deverão ser aprovados pela SEJUSP e SEPLAG.

91. Repise-se que a presente Nota Jurídica se restringe à análise jurídica da minuta analisada. Logo, não adentramos na análise de aspectos
técnicos, econômicos e financeiros con�dos nas referidas cláusulas, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administra�va, a cargo das autoridades competentes.

IV – CONCLUSÃO

92. Ante o exposto, e diante das declarações e manifestações das áreas técnicas e autoridades envolvidas, perante as quais não nos cabe conferir
a legi�midade ou adentrar no juízo de mérito, oportunidade e conveniência, esta Assessoria Jurídica, no exercício das suas atribuições legais e nos limites da
análise (vide parágrafos 8, 9, 15/22, 65, 82, 91), opina pela viabilidade jurídica da celebração do contrato de gestão com dispensa do processo público
sele�vo com a en�dade sem fins lucra�vos qualificada no instrumento, desde que qualificada como Organização Social do Estado de Minas Gerais,
e desde que atendidas as recomendações e supridas as ressalvas dispostas nesta Nota Jurídica, especialmente as constantes nos parágrafos 11, 39, 41,
47, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 62, 70/74, 76/78, 80, 81, 83, 86, 88/90. 

93. Por fim, informamos que qualquer discordância ou eventual impossibilidade fá�ca de cumprimento das ressalvas acima emanadas devem ser
devidamente jus�ficadas/mo�vadas, sem a necessidade de retorno do feito, consoante entendimento do §4º, do art. 17 da Resolução AGE nº 26, de 23 de
junho de 2017, corroborado pelo Tribunal de Contas da União, in verbis:
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“Ementa: determinação à SFA/RS para que apresente as razões para o caso de discordância, nos termos do inc. VI, art. 50 da Lei nº
9.784/1999, de orientação do órgão de assessoramento jurídico à unidade. (alínea “e”, item 1.5, TC-022.942/2007-3, Acórdão nº
127/2008 – 1ª Câmara, DOU, de 18/11/2008, S.L p. 73).”

94. Salienta-se, por derradeiro, que, ao nos manifestarmos no âmbito do presente parecer, não atestamos ou avalizamos a regularidade dos
termos, atos e documentos que compõem o expediente, posto que presumimos a sua veracidade e legi�midade, assim como a das informações neles
veiculadas.

95. É a Nota Jurídica. À consideração da autoridade competente.

 
 
 

Denis William da Silva

Assessora Jurídica – AJU/SEJUSP
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