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RESUMO 

 

 

A Administração Pública em sua teoria e prática deve servir à população de um País, 

objetivando atender ao interesse público, mediando conflitos e proporcionando equidade e 

desenvolvimento sustentável a todos. 

Uma das maneiras de ação efetiva são as políticas públicas, instrumentos nos quais o 

Estado utiliza para fazer intervenções nas relações sociais, buscando manter um 

desenvolvimento sustentado em direitos humanos básicos e acesso à cidadania. Entretanto, a 

estrutura administrativa do Estado muitas vezes não consegue abarcar todas as necessidades 

emergidas pela população deixando indivíduos marginalizado as suas ações. Estes 

indivíduos às margens das políticas públicas criam um contingente populacional exposto às 

vulnerabilidades sociais. 

Visando proporcionar aos marginalizados acessos a direitos básicos e buscando criar 

meios de reinserção social, a sociedade civil passou a se organizar, sobretudo na forma de 

organizações não governamentais. Estas ações adquiriram relevância e passaram a constituir 

uma orientação estratégica para a consecução de ações públicas destinadas a minimizar as 

mazelas sociais existentes na sociedade. 

No Brasil, o Terceiro Setor, só passou a ser reconhecido, de fato, após a criação de 

uma personalidade jurídica, através da lei número 9.790 de 1999, que cria Organizações 

Sociais de Interesse Público. O arcabouço legal fundamentado pela lei proporciona ao 

Terceiro Setor a chance de celebrar parcerias com o poder público, instrumentalizando e 

financiando suas ações. 

Umas das organizações que buscou qualificação como OSCIP é o Instituto Guaicuy. 

A partir de parcerias e celebração de termos de parceria, foi possível que esta organização da 

sociedade civil, realizasse importantes intervenções sociais e orientação de Políticas 

Públicas bem sucedidas no Estado de Minas Gerais. 

 

 

Palavras-chave: 

 

 

Terceiro Setor – OSCIP– Sociedade Civil – Políticas Públicas 
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ABSTRACT 

 

 

 

Public Administration on it's theory and practice must serve a countries' population, 

aiming to support public interest, mediating conflicts and providing equal and sustainable 

development for all. 

One way to act is implementing public policy, through which States can intervene in 

social relations, aiming to maintain a sustainable development in basic human rights and 

access to citizenship. Nevertheless, many times, the administrative structure of the state 

cannot manage all population's needs creating excluded individuals. The individuals not 

supported by public policies are part of a population that is exposed to social vulnerabilities. 

Aiming to provide access to basic rights and to reinsert those individuals to society, 

the civil society started to organize itself, specially in the form of non-governmental 

organizations. Such actions started to be relevant and to represent a strategical orientation to 

the achievement of public policies intended to minimize social problems.  

In Brazil, the third sector only started to be recognized when Law 9790 from 1999 

granted them juridical personality, creating the Social Organizations of Public Interest 

(OSCIP) figure. Its legal basis allows the third sector to celebrate partnerships with the 

public entities, giving tools and financing its actions. 

One qualified OSCIP is the Guaicuy Institute. Starting from partnerships instruments 

this civil society organization was able to do important social interventions and to 

orientate successful public policies that were implemented in Minas Gerais State.   

 

Key- Words:  

 

Third Sector - OSCIP - Civil Society - Public Policy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por grandes mudanças sociais e 

econômicas. A Constituição de 1988 foi um marco na consolidação de leis que 

possibilitassem corresponder aos anseios sociais reconhecendo as necessidades básicas da 

população. A nova organização jurídica e social busca um desenvolvimento em nível 

nacional, possibilitando a consolidação de uma sociedade pautada em sustentabilidade e 

democracia.  

A doutrina legal de um País deve evoluir de tal forma que possa corresponder ao 

grau de desenvolvimento atingido pela sociedade. A necessidade se expressa devido às 

mudanças sociais, culturais e políticas no âmbito da comunidade. Tais mudanças exigem 

que novos campos sejam abrangidos pelo conhecimento jurídico. As necessidades são 

emanadas pelas dinâmicas sociais existentes. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar como a lei 9.790, possibilitou a 

sociedade civil legitimar suas organizações não governamentais, através das Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público.  

A sociedade civil possui importante papel no desenvolvimento de ações que 

objetivam a promoção e socialização de melhorias sociais, uma vez que  esta é dotada de 

sensibilidade e possui recursos humanos que desejam construir uma comunidade mais justa 

e democrática. 

A relevância da lei 9.790  encontra-se na institucionalização do Terceiro Setor 

criando uma figura jurídica que possibilita a celebração de termos de parceria com o poder 

público, permitindo a transferência de recursos públicos as organizações do Terceiro Setor 

que possuem titularidade de OSCIP. Desta forma foi possível financiar atividades 

desenvolvidas.  

O resultado fruto desta parceria tem se mostrado promissor, resultando inclusive na 

adoção de metodologia de trabalho e norteamento de políticas públicas, através das ações 

desenvolvidas pelas OSCIPs. 
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1.1  PROBLEMÁTICA 

 

 

A atuação das organizações da sociedade civil tem despertado interesse por parte dos 

entes federados, preocupados com as crescentes demandas sociais fundamentais. 

A Administração Pública contemporânea, preocupada com o atendimento de suas 

atribuições, consolidou através da lei 9.790, a atuação do Terceiro Setor.  

O reconhecimento oficial, obtido pelo Terceiro Setor, através das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), permitiu um novo horizonte de atuação para 

estas organizações, facilitando, sobretudo, o estabelecimento de parcerias e convênios com 

governos e entidades públicas, pautados na transparência administrativa.  

Entretanto, como pode o estabelecimento das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, possibilitar a construção de uma nova realidade social, através da 

promoção da justiça social? 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

 Como forma de nortear a produção e desenvolvimento deste trabalho acadêmico, 

abaixo apresentam-se os objetivos a serem alcançados ao final da produção textual. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Discutir a expansão e consolidação do Terceiro Setor no Brasil, a partir da lei N
o
 

9.790 de 1999, analisando as possibilidades de atuação das OSCIPs como  via alternativa à 

gestão pública para alcançar a justiça social. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o contexto anterior ao surgimento das OSCIPs, discutindo o panorama 

social e político do Terceiro Setor no Brasil. 

 Identificar a presença das OSCIPs na Administração Pública contemporânea. 
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 Analisar a posição estratégica do Terceiro Setor para a implementação de projetos 

sociais objetivando o exercício dos direitos sociais e individuais. 

 Discutir a atuação das OSCIPs no âmbito social. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

O Estado brasileiro apesar dos esforços empreendidos, tem se mostrado ineficiente 

no atendimento de demandas sociais urgentes. Entretanto, a Constituição de 1988 reconhece 

que cabe também às organizações da sociedade civil, promover o acesso dos desiguais ao rol 

de direitos sociais existentes no Estado democrático (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição de 1988 apresenta, com efeito, uma nova configuração da gestão 

das políticas públicas, instituindo novos mecanismos nos processos de tomada de 

decisões, o que faz emergir um regime de ação pública descentralizada, no qual 

são criadas formas inovadoras de interação entre governo e sociedade.  

(ROCHA, 2009,p.3) 

 

O Terceiro setor, hoje, possui uma posição estratégica para a implementação de 

projetos, que possibilitam ações afirmativas e relevantes no contexto social e econômico.  

Através da lei N
o
 9.790 de 23 de março de 1999, que reconhece as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, é possível uma nova forma de atuação da sociedade 

civil, sendo a esta também delegada a função de buscar a justiça social. (BRASIL, 1999) 

A legislação que regulamenta as OSCIPs é inovadora no Brasil. Esta reconhece 

oficialmente as organizações sociais, possibilitando uma personalidade jurídica. Assim, é 

possível, a estas organizações, um novo horizonte de atuação, incluindo celebrar convênios 

com a administração pública, fortalecendo seu campo de atuação. 

O estudo das OSCIPs é de grande relevância, pois se observou a existência de um 

grande número de organizações que buscaram a qualificação desde a criação da lei que 

institui esta modalidade jurídica. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça em 

2012, no Brasil há um total
1
 de 6277 entidades qualificadas como OSCIP (ABRASCIP, 

2012). 

                                                 
1 Elaborado com dados atualizados  pelo Ministério da Justiça em 28/09/2012 (ABRASCIP, 2012). 
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Além disto, tal instrumento normativo deve ser valorizado, em função de seu papel 

social, em função do desconhecimento de grande parte da população acerca de sua 

importância.  

A mera instituição de uma lei é insuficiente para resolver os problemas que 

culminaram em sua promulgação. 

È preciso entender os horizontes possíveis de atuação e seu papel dentro da 

organização social e do Estado brasileiro, possibilitando, sobretudo, verificar sua eficiência.  

 

Neste contexto, o estudo das OSCIPs servirá para entender a importância destas 

organizações na promoção da justiça social no Brasil. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA    

 

 

 Para entendimento do surgimento das OSCIPs, é necessário o estudo a seguir do 

contexto e dos fatos que proporcionaram a criação e promulgação da  Lei 9.790 de 1999. 

 

 

4.1 SURGIMENTO DO TERCEIRO SETOR 

 

 

A tentativa de solucionar os problemas sociais, a partir de esforços empreendidos por 

sujeitos sociais, não é uma inovação contemporânea. Na História, observamos diversas 

tentativas dos indivíduos, organizados ou não, de exercer atividades que objetivavam a 

promoção de direitos sociais, longe da ação exclusiva do poder público. Como exemplo, 

temos os Movimentos Sociais, Associações Profissionais, Sindicatos e Associações 

Religiosas. Estas ações, classificadas como atividades voluntárias, filantrópicas e 

assistenciais, tinham como objetivo final a promoção de uma melhor qualidade de vida aos 

indivíduos marginalizados pela sociedade. 

No Brasil, as primeiras organizações não governamentais surgiram através de 

entidades religiosas e posteriormente através dos partidos políticos e sindicatos. Segundo 

Costa e Visconti (2001, p.6) a Igreja Católica, com o suporte do Estado, era responsável pela 

maior parte das entidades que prestavam assistência às comunidades carentes que ficavam 

marginalizadas pelas políticas sociais básicas. Um exemplo destas instituições de assistência 
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são as Santas Casas de Misericórdia que foram instauradas durante o período colonial, na 

segunda metade do século XVI. (COSTA; VISCONTI, 2001, p.6). 

As organizações sociais de caráter filantrópico limitavam suas atividades em ações 

de voluntariado. Estas atividades possuíam um caráter diferenciado, já que eram 

desenvolvidas pela sociedade civil através de recursos próprios e sem função mercantil, não 

pertencendo nem ao Primeiro nem ao Segundo Setor. O Primeiro Setor é representado pelo 

Estado, que tem como objetivo assegurar o desenvolvimento social e econômico do País 

através de suas organizações internas. Sua receita é proveniente, sobretudo, da arrecadação 

de tributos e impostos e, esta, aplicada no desenvolvimento e manutenção do próprio Estado,  

pagamento de funcionários e manutenção de sua infraestrutura, e o desenvolvimento da 

sociedade - através do financiamento de Políticas Públicas e oferecimento de serviços 

públicos. (BOUDENS, 2000) 

O Segundo Setor é representado pelas instituições privadas, que objetivam através de 

suas atividades fins, o lucro que é repartido entre seus sócios; seguem interesses privados, 

sendo que os resultados de suas atividades concentram-se no poder de seus proprietários. 

Para Oliveira S.B. (2005, p.15) “o Segundo Setor é composto pelas organizações com fins 

lucrativos, representados pelos setores primários, secundários e terciários, ou seja, a 

indústria, o comércios, e serviços.”. 

Desta forma, surge uma nova terminologia para identificar as entidades não 

governamentais e não mercantis, o Terceiro Setor. Segundo Mânica (2007, p.2) “o Terceiro 

Setor é tradicionalmente entendido como a área dentro da qual se encontram todas as 

entidades que não fazem parte do Estado e do Mercado”. 

O Terceiro Setor deve ser entendido como um setor de interseção entre os setores 

iniciais uma vez que possuem características remanescentes (MOREIRA,1997) . Entretanto, 

as finalidades são singulares, sendo análogo ao Primeiro Setor, pois se incumbe de prestar 

atividades públicas. Contudo, a distinção está na sua forma, uma vez que é uma entidade de 

direito privado (PERREIRA,1999). Assemelha-se, então, ao Segundo Setor, pois é uma 

organização social, entretanto, não visa o lucro financeiro e sim o alcance de um benefício 

social.  

Pode-se sustentar, portanto, que fazem parte do Terceiro Setor: 

 
As pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de acordo com a legislação 

civil sob a forma de associações ou fundações, as quais desenvolvam atividades de 

defesa e promoção de quaisquer direitos previstos pela Constituição ou prestem 

serviços de interesse público (MÂNICA apud LARA, 2006, p.96). 
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O movimento de atendimento aos direitos fundamentais dos seres humanos, 

realizados por entidades não governamentais, vem chamando a atenção devida às ações 

efetivas tomadas, muitas vezes, sem amparo estatal e disponibilidade de recursos 

financeiros. 

Conforme Costa e Visconti (2001), nas décadas de 1980 e 1990, instituições do 

Terceiro Setor passaram a assumir cada vez mais, uma posição de busca pela melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira. 

As atividades solidárias, com o passar do tempo, evoluíram adquirindo autonomia 

financeira, grande expressividade e relevância no cenário de atuação, devido à possibilidade 

de ações mais próximas dos sujeitos. Este panorama vem consolidando gradativamente o 

Terceiro Setor como um dos definidores da nova realidade social, onde a comunidade 

intervém de forma a auxiliar o desenvolvimento de políticas sociais. 

 

 

4.2 O TERCEIRO SETOR NO BRASIL: DA REFORMA DO ESTADO À 

REFORMA SOCIAL 

 

 

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por importantes mudanças objetivando 

tornar-se um País mais democrático. 

Após uma ruptura social entre Estado e sociedade civil, durante o golpe militar que 

perdurou entre 1964 e 1985, o país vem adequando sua realidade social e governamental ao 

novo cenário nacional. Neste período, o governo militar suspendeu uma série de direitos 

sociais, limitando, assim, o poder popular e impedindo a participação da sociedade civil no 

governo do País.  

O estudo do cenário histórico do Brasil no período compreendido entre a ditadura 

militar e o início do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
2
, é de suma 

importância, para traçar de forma cronológica alguns fatores que culminaram na ampliação 

da atuação do Terceiro Setor. Foi neste período que a sociedade civil começa a se organizar, 

buscando reinserção na política nacional. 

 

                                                 
2 Presidente da República Federativa do Brasil. Exerceu o mandato presidencial, por duas vezes consecutivas, 

entre 1995 a 2002. Para mais informações: http://www4.planalto.gov.br/informacoespresidenciais/fernando-

henrique-cardoso 
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Faz-se necessária uma breve reflexão sobre a década de 1970, por ter sido um 

período fundamental para dar forças à transição de um regime político 

centralizador para um regime democratizante participativo. Isto por que, neste 

período, as classes operárias se recusando à disciplina produtiva e reivindicando o 

direito a uma vida melhor, aparecem nas associações de bairro, trazendo para a 

cena política brasileira uma camada popular mais participante, capaz de definir 

objetivos e formas de luta condizentes com seus interesses. (COSTA; 

MAGALHAES JUNIOR, 2008, p.5). 
 

No Brasil, a reabertura para um cenário político mais democrático aconteceu após o 

fim do regime militar. No ano de 1984, após duas décadas de regime militar, ocorreu a 

eleição do primeiro presidente civil. O processo de eleição, apesar de indireto, representou o 

início da transição democrática. 

 

A década de 1980 foi marcada, no Brasil, por profundas mudanças sociais, 

políticas e institucionais, reflexos do intenso processo de busca pela 

democratização da gestão pública brasileira. Nesse cenário, começam a ser 

travados fortes embates entre o poder estatal, movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil, desencadeando-se uma trajetória de lutas pela ampliação 

democrática, que visava assegurar a participação da sociedade nos processos 

decisórios da gestão e controle dos recursos públicos (ROCHA, 2009, p.3) 
 

Dando continuidade ao período de redemocratização, em 1988 é promulgada a nova 

Constituição da República Federativa do Brasil.  

A nova Constituição é fruto das articulações nascidas dentro dos movimentos 

populares na década de 1970 (COSTA; MAGALHÃES JUNIOR, 2008).  O texto 

constitucional reforçou e proporcionou o surgimento de novos arranjos e possibilidades de 

participação política no Brasil. Desta forma, surgem novos atores públicos e privados na 

esfera política brasileira. Ainda segundo Costa e Magalhães Júnior (2008) a nova 

constituição instruiu mecanismos que possibilitavam aos cidadãos exercer democracia 

participativa e direta. Para Martinelli (2006) com a promulgação da Constituição Federal, 

em 1988, consolidam-se avanços nos direitos sociais. 

 

A aprovação da nova Constituição de 1988, no âmbito de um amplo processo de 

mobilização social, que, entre outros, introduziu novos direitos civis e 

socioeconômicos, bem como estabeleceu os princípios da descentralização na 

promoção das políticas sociais. A Constituição alinhava-se à Reforma do Estado, 

que trouxe a visão de um Estado gerencial e reconheceu a existência de um setor 

de serviços não exclusivos (SILVA, 2010, p.11). 

 

No início da década de 1990, o Brasil ainda atravessava um período conturbado na 

política nacional. A economia nacional encontrava-se desestabilizada, em função da inflação 

dos preços dos produtos. Estas alterações ocasionaram uma série de mudanças sociais e 
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econômicas. Segundo Pereira (1996, p.2) “Entre 1979 e 1994 o Brasil viveu um período de 

estagnação da renda per capita e de alta inflação sem precedentes”. 

O panorama socioeconômico, que predominava no Brasil, exigia do governo, uma 

postura intervencionista, buscando assim criar políticas e ações visando o desenvolvimento 

nacional. Conforme Pereira (1991) o Estado brasileiro, para manter seu amplo papel no 

desenvolvimento econômico e social do país, necessitava de uma máquina pública ampla e 

complexa. Esta demandava um grande volume de recursos públicos e uma capacidade 

gerencial eficiente para concretizar suas atribuições. Além disto, o Estado ainda mantinha 

em seu domínio diversas empresas estatais, que desenvolviam atividades econômicas 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, aumentando ainda mais sua 

presença no cenário econômico local e consequentemente nas suas atribuições.   

 

Em razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o 

Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor 

produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços públicos, a 

que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da população, o 

agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação. Nesse sentido, a 

reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a 

estabilização e assegurar o crescimento sustentado da economia (BRASIL, 

2005,p.52). 

 

O contexto econômico era desfavorável, com uma economia estagnada, baixas taxas 

de crescimento, desemprego, inflação e grande carga tributária comparada aos serviços de 

baixa qualidade oferecidos. Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(BRASIL, 1995), ainda havia agravos como o descontrole fiscal, a ineficiência das empresas 

estatais; os desvios de recursos públicos, fruto de uma ingerência, caracterizada, sobretudo, 

pela existência de muitas fontes de recursos, aliada ao fraco controle efetuado pelo governo. 

Para Mânica (2007, p.16) “A ineficiência na prestação de serviços públicos, trouxe a 

necessidade de mudança na atuação estatal”. 

As singularidades sociais existentes no Brasil exigem um maior esforço do Estado, 

para proporcionar um desenvolvimento de toda a sociedade de forma igualitária. Estas 

singularidades, frutos dos fatores históricos que culminaram na constituição do País, 

revelam traços de desigualdades e obstáculos em diversas áreas sociais. Citam-se a extensão 

territorial, a miscigenação de povos e a disparidade no desenvolvimento dos diferentes 

territórios que compõem o País. Os arranjos políticos e sociais que se desenharam, nestes 

cinco primeiros séculos, demonstraram enormes conflitos entre classes e etnias que aqui 

coexistiam. 
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O colapso que se anunciara era evidente. As dificuldades econômicas e gerenciais do 

governo, frente às crescentes demandas sociais, poderiam resultar em uma crise ainda mais 

grave. 

Uma reforma do papel do Estado passa a ser cobrada também pela sociedade 

almejando um melhor atendimento de suas demandas e o oferecimento de um serviço 

público mais eficiente e comprometido com os cidadãos. Neste aspecto, a sociedade 

esperava uma continuidade da instituição de um quadro democrático iniciado com a 

Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. 

Neste contexto, segundo Pereira (1996) o governo brasileiro, sob controle do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, justificando uma intervenção para os problemas 

sociais e econômicos, propõe em 1995 o Plano Diretor de Reforma do Aparelho
3
 do Estado. 

De acordo com Ferrarezi (2007) o Plano definia os objetivos e diretrizes para nortear 

a reforma da administração pública brasileira.  

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, idealizado pelo Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE) e direcionado a alcançar 

maior efetividade e eficiência nas atividades da Administração Pública, voltando à 

ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos. (MÂNICA, 

2007, p.16) 

 

A Reforma do Estado brasileiro acontecia seguindo tendência mundial. Segundo 

Pereira (1996), alguns Estados Nacionais perceberam que não conseguiam abranger, e 

serem, ao mesmo tempo, responsáveis pelo desenvolvimento de todos os setores da 

sociedade. Paralelamente, no mesmo período, o Terceiro Setor se consolidava como uma via 

alternativa para o desenvolvimento social das nações. 

A reforma do Estado pode ser entendida como a “redefinição do papel do Estado, 

que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, pela via da 

produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 12). 

Nessa conjuntura, há uma tendência de privatizar atividades outrora executadas pelo 

Estado, reconhecendo e transmitindo a execução para a iniciativa privada. Há, também, a 

ação de transferência subsidiada para entidades públicas não estatais, da gestão dos serviços 

públicos não obrigatórios ao Estado. Esta mudança da titularidade de execução é 

                                                 
3 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 1995. Em seguida foi 

submetido ao Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso ,que o aprovou sendo publicado em, novembro de 1995 (BRASIL, 

1995) 
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denominada publicização
4
, onde os serviços, que não são exclusivos do Estado, são 

transferidos do setor estatal para o público não estatal (BRASIL, 1995). 

A parceria entre poder público e sociedade civil organizada se mostrou uma solução 

no que concerne ao desempenho de serviços de cunho social não exclusivo do Estado. Esta 

parceria possibilitava ao Estado se fortalecer ao ampliar sua presença na sociedade 

(PERONI,2007), através do fomento de atividades indiretas, e inovava ao buscar na 

sociedade um interveniente à gestão pública. Em contrapartida, a sociedade civil aumentava 

sua participação no governo. 

 

No momento em que a crise do Estado exige o reexame das relações Estado-

sociedade, o espaço público não-estatal pode ter um papel de intermediação ou 

pode facilitar o aparecimento de formas de controle social direto e de parceria, que 

abrem novas perspectivas para a democracia. (PEREIRA, 1996,p .21) 

 

O Plano Diretor (BRASIL, 1995) definiu os serviços de cunho social não exclusivos 

do Estado como aqueles onde há atuação simultânea entre  o poder público e organizações 

públicas não estatais e privadas”.  

 

As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está 

presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da 

educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” relevantes, na 

medida em que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses 

serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se 

espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. 

(BRASIL, 1995, p. 42) 

 

A possibilidade de organizações da sociedade promoverem parcerias com o Estado 

no desenvolvimento de atividades públicas, demonstra claro interesse do governo em abrir 

precedentes legais, para que a sociedade civil organizada possa participar da prestação de 

serviços caracterizados como sociais, não-exclusivos
5
 do Estado. Esta posição do governo 

                                                 
4 Segundo o (MARE 1995 p.68) “publicização” e o “processo de descentralização para o setor público não-

estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados 

pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. 
5
 As atividades exclusivas de Estado são aquelas em que o “poder de Estado”, ou seja, o poder de legislar e 

tributar é exercido. Inclui a polícia, as forças armadas, os órgãos de fiscalização e de regulamentação, e os 

órgãos responsáveis pelas transferências de recursos, como o Sistema Unificado de Saúde, o sistema de 

auxílio-desemprego, etc.  Os serviços não-exclusivos ou competitivos do Estado são aqueles que, embora não 

envolvendo poder de Estado, o Estado realiza e/ou subsidia porque os considera de alta relevância para os 

direitos humanos, ou porque envolvem economias externas, não podendo ser adequadamente recompensados 

no mercado através da cobrança dos serviços. Finalmente, a produção de bens e serviços para o mercado é 

realizada pelo Estado através das empresas de economia mista, que operam em setores de serviços públicos 

e/ou.”(PEREIRA 1996.p.18-19)”. 
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representou, Segundo Ferrarezi (2007,p. 16) “O arcabouço conceitual da lei das OSCIPs foi 

influenciado por alguns dos princípios da reforma gerencial proposta pelo governo federal”.  

 

4.3 O RECONHECIMENTO DO TERCEIRO SETOR, ATRAVÉS DAS OSCIPs 

 

 

Diante das possibilidades de parcerias e o alcance de resultados satisfatórios, a 

presença do terceiro setor na Administração Pública contemporânea passa a ser inevitável. 

Perante a grande demanda criada pelo crescimento populacional desordenado, aliado à falta 

de previsão e planejamento público, alguns setores da sociedade experimentaram nos 

últimos anos uma grande falta de amparo estatal.  

A ineficiência do Estado em solucionar problemas sociais é visível. O Estado vive 

uma situação crítica devido à demanda crescente de pessoas desamparadas, pela sua 

estrutura ineficiente, com modelos e políticas ultrapassadas. 

Paralelamente a isso, o Terceiro Setor ampliava seu papel, tornando-se expressivo, 

através de ações bem sucedidas. Isto constituiu a possibilidade de uma vertente de ação 

dentro da reforma do Estado. Ao Terceiro Setor foi atribuído papel estratégico, sendo 

utilizado constantemente como facilitador da presença do Estado junto às minorias. 

 As organizações do Terceiro Setor vêm auxiliando o suprimento de demandas 

sociais existentes, tornando-se uma via alternativa à gestão pública. 

A forma de atuação das organizações sociais do Terceiro Setor possibilita 

alinhamento das ações necessárias para a reforma do Estado: a mudança das relações do 

Estado com a Sociedade.  

O Estado ao delegar atividades não pertencentes à sua estrutura convencional ou 

exigir a sua complementação, por meio de outras organizações, adquiriu mais espaço para se 

reestruturar. Assim, este se torna mais estratégico e eficiente para focar sua atuação em 

iniciativas de regulação e fiscalização, ao invés de executar atividades. 

Neste contexto, projetos incubados e desenvolvidos por cidadãos comuns podem ser 

uma alternativa para diminuir a atual crise. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reafirma os fins do 

Estado, no atendimento aos direito sociais. No próprio preâmbulo: 
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Para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL.1988, p.1) 

 

 

Todavia o texto constitucional não institucionaliza ações do Terceiro Setor, valendo-

se apenas de concessões de imunidade tributária e resguardando sua existência. Portanto, 

estas entidades são reconhecidas, mas as formas de financiamento de suas atividades, bem 

como outras matérias inerentes ao seu funcionamento são omitidas no texto. 

Coube ao ordenamento jurídico trazer à tona um novo texto infraconstitucional, em 

função das novas perspectivas e funções atribuídas ao Terceiro Setor, após a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988. Esta ação possibilitou o atendimento do anseio de diversas 

organizações que podiam contribuir, ainda mais, para o progresso do país. 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são regulamentadas pela 

LEI N
o
 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’’ (BRASIL,1999) . 

 

A Lei 9.790/99 tem como finalidade regulamentar e institucionalizar atividades do 

Terceiro Setor. Através desta lei, passa a ser possível qualificar organizações do Terceiro 

Setor, desde que atendam requisitos constantes no texto legal, como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs.  

De acordo com Mânica (2007,p.21), o texto da lei “buscou alcançar todas as 

modalidades de entidade e de atividade consideradas de caráter público. Portanto, de acordo 

com o entendimento exposto acima, pode-se concluir que a Lei das OSCIPs oferece critérios 

legais para a definição de Terceiro Setor”. De acordo com Paludo (2010) a lei N
o
 9.790 que 

regulamentou a criação das OSCIPs foi criada ainda no âmbito da reforma do Estado. As 

OSCIPs desempenham atividades de interesse público com fomento do Estado. 

As possibilidades originárias a partir da Lei 9.790/99 representam uma estratégia da 

administração pública de diminuir seu campo de atuação. Segundo Mânica(2007) a 

aprovação da lei  n.° 790/1999 seguiu o processo de reforma do Estado, criando uma 

modalidade de qualificação outorgada pelo Poder Público, denominada Organização da 
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Sociedade Civil de Interesse. Isto permite descentralizar atividades antes executadas 

diretamente pelo Estado, transmitindo a titularidade da ação para o setor público-privado. 

Esta estratégia de transmissão da titularidade permitiu ao Estado brasileiro uma 

possibilidade de diminuir seu campo de atuação. 

 

Dentro da filosofia preconizada pelo Plano de Reforma do Estado está a 

promulgação da Lei 9.790/99 que visa o fortalecimento do Terceiro Setor e a 

busca de parcerias do setor público com as entidades do Terceiro Setor a fim de 

oferecer serviços públicos de maneira mais eficaz, eficiente e econômica 

(SOARES; ROSALINO,2008, p.2) 

 

As ações efetuadas pelo Terceiro Setor já constituíam uma importante iniciativa de 

defesa dos direitos sociais no Brasil. Com a instituição da nova lei, este setor passa a ter 

maior importância no cenário nacional, devido à possibilidade de atuação junto ao Estado 

brasileiro na consecução dos direitos sociais, fortalecendo suas organizações internas e 

proporcionando maior visibilidade nas suas ações.  

 

A Lei 9.790/99 foi elaborada com o principal objetivo de fortalecer o Terceiro 

Setor, que constitui hoje uma orientação estratégica em virtude da sua capacidade 

de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender iniciativas e mobilizar 

pessoas e recursos necessários ao desenvolvimento social do País. Nele estão 

incluídas organizações que se dedicam à prestação de serviços nas áreas de saúde, 

educação e assistência social, à defesa dos direitos de grupos específicos da 

população, ao trabalho voluntário, à proteção ao meio ambiente, à concessão de 

microcrédito, dentre outras (FERRAREZI,2001, p.19). 

 

A Lei 9.790/99 constitui um marco para o Terceiro Setor, pois institucionaliza as 

organizações não governamentais. O texto possui uma estrutura teórica que aumenta a 

abrangência de atuação do setor bem como diretrizes para seu estabelecimento e 

funcionamento. Segundo Ferrarezi (2001,p.21) “antes da nova Lei, o setor não lucrativo com 

fins públicos não encontrava amparo adequado no arcabouço jurídico existente, tendo suas 

relações com o Estado ora pautadas pela lógica do setor estatal, ora pela lógica do setor 

privado”. 

Uma ressalva importante é a diferenciação das Organizações Sociais e Organizações 

Sociais de Interesse Público. A primeira é regulamentada pela lei 9.637/98 (BRASIL,1998) 

e trata de organizações sociais que mediante contrato prestam serviços outrora oferecidos 

pelo Estado. Já as OSCIPs, como já visto é regulamentada pela lei 9.790/99 e diferenciam-se 

principalmente por oferecer serviços elencado na lei, ditos de interesse social. 

 



27 

 

Não se deve confundir esses dois tipos de entidades atendem a objetivos bem 

diferentes. As OS foram idealizadas para gerir serviços públicos por delegação do 

ente federativo, enquanto as OSCIPs foram idealizadas para prestar atividade 

social de interesse público, sem fins lucrativos, com a ajuda do poder 

público.(BERNARDI apud DI PIETRO, 2009 ) 

 

A lei 9790 através do artigo 2 inciso IX,  impede acumulação das qualificações de 

OS e OSCIP. A lei busca qualificar pessoas jurídicas de direito privado, desde que sua 

atividade não possua fins lucrativos. Desta forma, a norma delimita a finalidade das OSCIP, 

como organizações de cunho social. (BRASIL,1999) 

O próprio parágrafo primeiro já esclarece o tema: 

Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de 

direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na 

consecução do respectivo objeto social (BRASIL,1999) 

Cabe ressaltar que o único lucro partilhado, neste tipo de organização, é o lucro 

social, ou seja, não pode haver desvio de finalidade. 

Entretanto, pela legislação (Lei n° 9.532/97) não há vedação quanto aos fins 

econômicos. Desta forma, as atividades podem ter superávit em suas receitas, entretanto, 

este, quando auferido, deve ser empregado em sua totalidade na execução de suas atividades 

estritamente sociais (BRASIL,1997) É passível de conclusão que a nova lei não só ressalta a 

existência de tais setores como assume que, também, cabe aos cidadãos buscar o 

desenvolvimento do País. 

A titularidade da OSCIP exige o atendimento de uma série de requisitos legais 

exigindo assim transparência nestas organizações. Um dos fatores está ligado ao crescente 

fortalecimento por parte do governo federal no tocante de políticas de elisão e renúncia 

fiscal por parte de empresas privadas. A existência de setores na economia que possuem 

imunidade tributária faz com que exista um interesse de utilizá-la para fraudar o fisco 

nacional. Entretanto, os crescentes fortalecimentos da Receita Federal, através de ações que 

visam coibir fraudes tributárias, vêm de encontro ao aumento da rigidez da legislação que 

abarca temas cada vez mais distintos, evitando tais práticas. 

A qualificação OSCIP possibilita o estabelecimento de um termo de parceria entre o 

Poder Público e a pessoa jurídica qualificada como OSCIP, para o fomento e a execução das 

atividades de interesse público. O estabelecimento do termo de parceria instrumentaliza e 
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permite o recebimento de recursos públicos (BRASIL,1999). Assim, as OSCIPs 

conquistaram a capacidade de gerir recursos próprios e gozar de maior autonomia. 

A outorga do título de OSCIP permite maior instrumentalização das ações. Assim, 

foi possível aumentar a capacidade de atendimento da demanda pública e proporcionar uma 

resposta mais efetiva, frente ao problema social.  

A Constituição brasileira de 1988 rechaça os objetivos e funções da República 

Federativa no que tange à promoção da democracia e à construção de uma sociedade 

igualitária. O rol descrito coincide com objetivos sociais de atendimentos prioritários 

previstos, tanto no preâmbulo, quanto no primeiro capítulo da Constituição Federal; o Art. 3º 

emana objetivos fundamentais, entre eles, destacam-se os incisos: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

Vale lembrar que a qualificação da OSCIP é opcional, porém esta é obrigatória para 

que as organizações recebam apoios econômicos do Estado, uma vez que existem requisitos 

prévios, garantindo transparência administrativa nos possíveis atos públicos de estímulos 

realizados. 

Para que as OSCIPs suportem suas atividades fins são necessários subsídios 

públicos. A legislação permite a doação por entidades públicas ou particulares, respeitando a 

legislação, de recursos físicos, humanos e financeiros. 

 

4.4  CONTEXTUALIZAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS OSCIP 

 

 

As OSCIPs desenvolvem suas atividades em circunstâncias onde o poder público é 

pouco atuante. As distintas realidades encontradas no País, fruto de um complexo processo 

de formação cultural, social e territorial dificultam muitas vezes a eficácia das políticas 

públicas. 

Para desenvolver políticas públicas eficientes, o Gestor Público deve portar uma 

sensibilidade ambiental e social para reconhecer e interpretar o espaço físico, sua localização 

geográfica e o território onde esta comunidade está inserida. Entretanto, estes ambientes 
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reproduzem uma série de dinâmicas sociais, onde, apenas seus integrantes possuem a 

percepção fidedigna da realidade.  

 

Compartilhar com a Sociedade Civil as tarefas de desenvolvimento social, 

incorporar as visões e as razões da sociedade nos assuntos antes reservados aos 

governos, significa aumentar a possibilidade e a capacidade das populações 

influírem nas decisões públicas - empoderar as comunidades, distribuir e 

democratizar o poder. (FERRAREZI,2001,p13) 

 

Realizar um diagnóstico interno à realidade possibilita identificar desafios e 

possibilidades de ação, permitindo a elaboração de estratégias e políticas eficientes no que 

concerne à solução dos problemas existentes na comunidade. Neste aspecto, é possível 

compreender um importante papel da sociedade civil na formulação de políticas e programas 

públicos.  

A sociedade civil organizada possui singularidades em suas atuações, pois vivência 

cotidianamente demandas específicas que o poder público desconhece, sendo possível atuar 

mais próxima da realidade local. Tais especificidades nem sempre são absorvidas por 

soluções propostas por políticas públicas, uma vez que, estas, assumem um caráter mais 

generalista.  

 

O importante, em todo caso, é que a principal razão para recorrer às entidades sem 

fins lucrativos não é porque sejam mais eficientes na provisão de serviços do que 

poderia ser qualquer outra entidade, mas sim porque permitem desenvolver papéis 

que nem o Estado nem o mercado podem cumprir. E assim como a confiança, a 

dedicação, a solidariedade constituem papéis que lhes imprimem uma 

especificidade em relação ao setor lucrativo, a flexibilidade, a existência de 

experiência especializada e a habilidade para acessar a clientes difíceis de 

alcançar, são exibidas como algumas das maiores vantagens que o setor não 

lucrativo ou público não-estatal teria sobre o setor público estatal. 

(PEREIRA1999,p.19). 
 

Outro ponto a considerar, é que, especificidades sociais muitas vezes não podem ser 

observadas pelos poderes executivos e legislativos, devido à distância entre os atores e 

sujeitos das políticas públicas. As atividades desenvolvidas utilizam uma visão social 

apropriada pela convivência com o problema e favorece o diagnóstico e a construção de um 

conjunto de ações que possam objetivamente ser sanados. A atuação exercida de dentro da 

comunidade permite absorver variações do plano inicial e mudanças de rumo durante a 

execução de ações, que um gestor distante não consegue. 
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O desempenho das OSCIPs permite uma desvinculação das ações de interesse 

público em relação às ações governamentais, criando um espaço para incubar novas políticas 

públicas, fortalecendo as ações do Estado. 

A visão social e as experiências acumuladas, fruto da convivência social, quando 

organizadas em forma de projetos, possibilitam a institucionalização de práticas sociais, 

desenvolvidas em espaços de influência da sociedade civil, tornando-se políticas sociais dos 

governos. Projetos do Governo podem ser estruturados através de ações e experiências 

nascidas dentro das OSCIPs. Segundo Cardoso (2000, p.32) "o conceito de Terceiro Setor 

descreve um espaço de participação e experimentação de novos modelos de pensar e agir 

sobre a realidade social". Ainda segundo Ferrarezi (2001, p.20) os conhecimentos e as 

práticas desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil em seu campo de atuação e a 

experimentação de formas inovadoras de enfrentamento dos problemas sociais, não têm sido 

devidamente reconhecidos pelo Estado.  

A mobilização social juntamente com a existência de um problema a ser atacado, é o 

que permite a instituição de uma OSCIP. É necessário para a constituição destas 

organizações a reunião de indivíduos que estejam sensibilizados com o problema e desejam 

empreender esforços coletivos para solucioná-los. 

A convivência com uma problemática induz, no comportamento humano, à 

necessidade de uma solução. Assim, estas organizações, podem através da comunicação, 

entre sujeitos próximos usufruir, da mobilização de pessoas com interesses comuns, a operar 

em prol do coletivo.  

A falta de prevenção e planejamento por parte do governo faz com que muitos 

recursos públicos sejam gastos em excesso para resolver problemas emergenciais. Do 

contrário, investindo na prevenção, evita-se a ocorrência do fato e, às vezes, perda de vidas 

humanas ou a deteorização da qualidade vida da população. 

A participação da comunidade assume importância em outro aspecto. Integrantes da 

comunidade, além de conviverem com os problemas, às vezes sendo profissionais da área, 

podem agregar informações por meio de seus conhecimentos para embasar ações a serem 

tomadas. Além disto, segundo Ferrarezi (2001, p.6) "o empoderamento da população, pode 

aumentar a possibilidade e a capacidade de influir nas decisões públicas e de aduzir e 

alavancar novos recursos ao processo de desenvolvimento do País”. 

Os indivíduos estão mais suscetíveis a sentir os problemas socioeconômicos de uma 

nação. São nos espaços comunitários que as incertezas políticas e a ausência de ações 

estatais reproduzem efeitos. Assim, estes constituem indicadores sociais, e cabendo à sua 
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percepção identificar a causa e efeito, empreendendo esforços para sua adaptação em novos 

cenários. 

A solução de problemas sociais nasce da transformação da percepção em projeto de 

intervenção. Assim, atuar em parceria com a comunidade na construção de ações públicas 

permite agir de forma eficaz no combate aos problemas existentes.  

 

Por trás da nova lei do Terceiro Setor, existe a avaliação de que o 

olhar público da Sociedade Civil detecta problemas, identifica oportunidades e 

vantagens colaborativas, descobre potencialidades e soluções inovadoras em 

lugares onde o olhar do Estado não pode ,nem deve ,penetrar. A ação pública da 

Sociedade Civil é capaz de mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover 

parcerias em prol do desenvolvimento humano e social sustentável, de uma forma 

que o Estado jamais pôde ou poderá fazer (FERRAREZI, 2001, p.8 ) 
 

A existência da OSCIP permite aos entes federados estabelecerem uma gestão 

pública participativa, onde a população pode auxiliar no atendimento das suas próprias 

demandas. A participação popular, além de aumentar a fiscalização, auxilia no processo da 

tomada de decisão, pois o compartilhamento de informações e a discussão possibilitam a 

construção do diálogo e de uma visão crítica acerca do tema, possibilitando uma forma de 

ação mais clara.  

A OSCIP pode dialogar com o espaço social constituído em sua área de inserção, 

trazendo-o como elemento de debate. Isto permite integração de diversos indivíduos e 

saberes. Este debate leva à formação de sujeitos críticos e à formação da consciência crítica 

frente às problemáticas sociais, tornando possível a conquista da almejada participação 

popular no processo da administração pública.  

 
O desenvolvimento de condições políticas para a construção da cidadania, é 

altamente dependente da medida em que os indivíduos possam desenvolver um 

sentido de comunidade que, preservando os espaços de liberdade, tenda por sua 

vez a incrementar os níveis tanto de responsabilidade como de controle social. 

(PEREIRA 1999,p.24) 

 

Assim, a participação do Terceiro Setor através de suas reivindicações representa 

uma forma de alcance da democracia, uma vez que estas organizações, compostas pela 

sociedade civil organizada, estão mobilizadas e participam de forma efetiva de ações 

públicas que atingem toda a sociedade. Segundo Lara (2006, p.13) "democracia participativa 

consiste na luta dos atores sociais contra a predominância de formas sistêmicas de ação no 

interior dos domínios societários. Essa forma de democracia é participativa porque conta 

com a participação efetiva de organizações do Terceiro Setor".  
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A identificação e análise dos problemas sociais existentes nas comunidades e as 

intervenções realizadas pelas OSCIPs rompe com uma concepção de políticas centralizadas 

e burocráticas. Segundo Martinelli (2006, p.9) “As Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) foram concebidas no Brasil como instrumento de viabilização e 

implementação de Políticas Pública” . Desta forma é possível estabelecer Políticas Públicas 

fruto de demandas da sociedade. 

A política deve aperfeiçoar as relações entre o homem e o meio. sendo flexíveis e 

adequadas à evolução do pensamento humano acompanhando as dinâmicas da sociedade, 

permitindo assim o estabelecimento de novos conhecimentos e sistemas sociais. A escolha 

de um correto horizonte de atuação possibilita um crescimento econômico e social 

sustentado em uma democracia nacional com ampla participação social.  

As ações das instituições representantes da sociedade civil organizada permitem uma 

orientação para formulação de políticas públicas. Esta participação, de acordo com Ferrarezi 

(2007), possibilita que a sociedade civil se fortaleça, principalmente através do diálogo e da 

constituição de parcerias com o Estado. Assim, é possível o enfrentamento dos problemas 

sociais existentes, intermediados por iniciativas inovadoras, fruto desta parceria, 

possibilitando o desenvolvimento social. 

Às vezes as ações políticas são tomadas de forma arbitrária no intuito de atender 

interesses de pequenos grupos ou de minimizar um problema aparente. Entretanto, estas 

ações não são interessantes considerando a sociedade como um todo - esta carrega suas 

dinâmicas e sistemas sociais integrados e qualquer intervenção deve ser realizada com 

precaução para que não gere desigualdades. É preciso que o imaginário, o saber popular e a 

cultura desenvolvida pelos cidadãos, permeiam ações puramente técnicas constituindo um 

ponto de equilíbrio. Estes convivem com os espaços e podem discutir com propriedade as 

intervenções necessárias juntamente com o Estado, gerando políticas que atendam os 

interesses locais sem que possam inferir no desenvolvimento regional. 

As ações são mais bem recebidas pela sociedade que muitas vezes deseja contribuir 

de alguma forma para sua implementação.  Isto possibilita uma mobilização social em torno 

da ação inicial formando uma grande rede de parcerias. Estas ações geram economia de 

recursos públicos, uma vez que a contrapartida, oferecida pela sociedade, onera menos a 

realização da atividade. 

Atuação de forma integrada entre poder público e sociedade civil permite o debate de 

posições e troca de experiência, consolidando idéias e delineando ações que possam efetivar 

os anseios sociais. A convergência de conhecimentos e interesses é manifestada em forma 
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de intervenção que afetam o problema de forma objetiva, através de ações mais próximas da 

realidade e com maior resposta social devido ao processo diferenciado que possui maior 

simplificação frente à burocracia pública. 

 

4.5 O PLANO DE TRABALHO: INSTRUMENTO VIABILIZADOR DAS AÇÕES 

DAS OSCIPs 

 

 

Uma inovação da lei 9790 é a instituição de um instrumento legal que permite 

parcerias entre o poder público e as OSCIPs. Desta forma, é possível a transferência de 

recursos de qualquer ente federado, viabilizando as ações a serem executadas. 

(BRASIL,1999)  

O capítulo II da lei, trata do termo de parceria, em seu artigo  9
o
: 

 

Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de 

ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de 

cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse 

público previstas no artigo 3º desta Lei. (BRASIL,1999) 

 

O termo de parceria é firmado de comum acordo entre a OSCIP e o poder público. 

Através deste, são estabelecidos direitos, responsabilidades, e obrigações das partes 

envolvidas. 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público estão sujeitas ao controle 

social e estatal. Por receber incentivos públicos, é necessária que sua gestão administrativa 

seja efetuada à luz da legislação vigente, e observem os princípios gerais, elencados no 

artigo 37 da CF (OLIVEIRA,G. H. J.,2005), que regem a administração pública, direta e 

indireta, como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência 

(BRASIL,1988). No caso das OSCIPs existem duas formas distintas de controle. Na 

primeira forma existe a possibilidade, expressa em lei, de qualquer interessado solicitar 

mediante requerimento, acesso livre as informações pertinentes as OSCIP. As 

demonstrações financeiras e relatório de atividades devem ser colocados à disposição de 

forma eficaz aos cidadãos. (BRASIL,1999) 

Na segunda forma, ainda com previsão na lei 9790/99, tem-se o controle exercido 

pelo Ministério da Justiça, poder legislativo - no tocante ao repasse de verbas e 

acompanhamento de ações - Ministério Público e Tribunal de Contas. 
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Há ainda, necessidades expressas, através do artigo 70 da Constituição Federal, que 

devem ser observados no caso de recebimento de recursos públicos. O Art. 70 em seu 

Parágrafo único dispõe: 

 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 

pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. (BRASIL;Emenda Constitucional nº 19, 1998) 

 

Tais práticas visam evitar que estas organizações desviem sua finalidade, atendendo 

a interesses se não a do coletivo e que haja obtenção de vantagens pessoais, diferindo do 

interesse público nos quais as organizações são objetivadas. 

 

 

4.6 OSCIP :  CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA 

 

 

Para se qualificar como OSCIP, as organizações sociais devem atender uma série de 

requisitos impostos na lei. Além de resguardar que todo o processo de transferência e 

aplicação dos recursos públicos seja feita de forma transparente, é necessário que estas 

organizações assegurem a promoção da justiça social, segurança e direitos civis. (BRASIL, 

1999). 

As finalidades das OSCIPs devem atender ao interesse público através de ações 

desenvolvidas em setores elencados na legislação. O Art. 3
o
 da lei 9790 estabelece as 

finalidades, nas quais as organizações devem atender, como condição de observância 

obrigatória, para pleitear a qualificação. (BRASIL, 1999).  O rol de finalidades é transcrito a 

seguir: 

  I - promoção da assistência social; 

 II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

 III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata esta Lei; 

 V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

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

sustentável; 

 VII - promoção do voluntariado; 
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 VIII - promoção do desenvolvimento econômico 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, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita 

de interesse suplementar; 

 XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

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

informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas 

neste artigo 

(BRASIL, 1999) 

A existência de tal rol taxativo permite que sejam desenvolvidos setores 

oportunamente escolhidos, sendo estes de reconhecida vulnerabilidade social e de possível 

intervenção através das OSCIPs. Além disto, para resguardar unicamente o interesse social, 

de acordo com o artigo segundo, não podem pleitear a titularidade aquelas organizações que 

tenham vínculos com empresas, sindicatos, sociedades comerciais, instituições religiosas, 

partidárias, cooperativas e fundações (FERRAREZI, 2001). 

 

 

4.7 AS OSCIPs COMO ALTERNATIVA AO ALCANCE DA JUSTIÇA SOCIAL. 

 

 

O panorama social do Brasil tem se mostrado preocupante no tocante à exclusão e 

desigualdade entre os seus residentes. A precarização de serviços públicos relatada no 

capitulo 1 tem gerado durante todos estes anos uma massa populacional privada dos direitos 

sociais básicos. Somado a estes contingentes ainda é preciso relatar as populações 

historicamente afetadas por problemas de desigualdade e exclusão.  

As mazelas sociais proporcionadas pela omissão do Estado têm gerado diversos 

problemas correlatos como a pobreza; precarização de comunidade, com alto adensamento 

populacional e infraestrutura insuficiente, como a falta de saneamento básico, 

proporcionando a proliferação de diversas doenças, violência, baixa escolaridade e a 

poluição.  A existência de tais problemas são indicadores gerais da situação social do Brasil 

e demonstram com nitidez o cenário para implementação de ações através das OSCIPs. 
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A organização social e política, representada pelo Estado, devem reunir em seu corpo 

de ação, meios para promover o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos 

residentes em seu território, de forma igualitária e não excludente.  

Uma das principais formas do Estado possibilitar um desenvolvimento pleno a nível 

nacional são as Políticas Públicas, que possibilitam atendimento das necessidades básicas da 

população, e que também permitam a reinserção dos marginalizados na sociedade, 

promovendo, assim, a igualdade. Segundo Teixeira (2002, p.2) "Políticas públicas são 

diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 

sociedade e do Estado". 

A existência das OSCIPs, permite legitimar as minorias que muitas vezes não 

possuem representatividade nas esferas legislativas e executivas, e acabam marginalizadas 

por não terem suas demandas atendidas ou não tratadas com a especificidade exigida. 

Conforme Teixeira (2002) as Políticas Públicas tem a função de suprir demandas 

sociais, principalmente, dos setores marginalizados da sociedade. 

A existência de problemas sociais dificulta ainda mais o progresso nacional, uma vez 

que as dinâmicas sociais estão interligadas formando um sistema com causa e efeitos. 

Assim, ocorre a socialização dos problemas em nível nacional, afetando a todos e 

aumentando a demanda por soluções dos governos, sobrecarregando ainda mais os sistemas 

públicos.  

No campo econômico, a existência de problemas sociais dificulta o progresso do 

Brasil de diversas formas. Além de tornar o País menos propenso a investimentos 

internacionais, o que diminui o fomento de atividades produtivas que geram empregos e, 

também, diminuição da base de arrecadação do Estado, retraindo seu potencial de 

investimentos. 

A existência da OSCIP demonstra possibilidades de atuação frente aos desafios 

sociais existentes. A atuação complementar do Terceiro Setor, frente à efetivação da justiça 

social, permitiu que sua função dentro do Estado brasileiro fosse legitimado através das 

OSCIPs.  

As organizações sociais hoje têm contribuído, não só, através de ações pontuais, 

como também, tem-se demonstrado um importante difusor de políticas. Algumas ações 

nascidas através do trabalho destas organizações passaram a constituir planos de governo ou 

serviram como base para a criação de Políticas Públicas. De acordo com Teixeira (2002, p 6) 

"a sociedade civil, articulada em suas organizações representativas em espaços públicos, 
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passa a exercer um papel político amplo de construir alternativas nos vários campos de 

atuação do Estado e de oferecê-las ao debate público, coparticipando, inclusive, na sua 

implementação e gestão".  

As atuações indiretas destas organizações, através de ações sociais, devem permitir a 

diminuição dos problemas encontrados, sendo assim uma importante vertente de combate às 

mazelas sociais e promotor da justiça social. 

 

 

5. METODOLOGIA  

 

 

Objetivando compreender o papel de uma OSCIP, sua influência e possibilidades de 

intervenção social, obtendo assim melhor compreensão acerca dos fatos que norteiam sua 

existência, é necessário o estudo de um caso concreto. O desenvolvimento desta etapa do 

trabalho exige a utilização de metodologias adequadas. Assim, é necessária a escolha de 

uma organização, bem como traçar um plano de pesquisa, respeitando métodos e 

procedimentos. O "método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa". 

(SILVA; MENEZES 2005, p.18) 

Para o desenvolvimento da metodologia científica, foi adotada a pesquisa de natureza 

básica e com objetivo exploratório. A pesquisa básica conforme citam Silva e Menezes 

(2005, p. 14) “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem 

aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais”. Já a pesquisa 

exploratória, segundo Turrioni (2008), proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade 

com o problema de estudo proporcionando explicitá-lo ou construir hipóteses sobre ele. Este 

tipo de pesquisa é composto por levantamento bibliográfico, entrevistas e análises, com 

indivíduos que vivenciam o problema estimulando assim sua compreensão. 

O método de pesquisa adotado é o estudo de caso. Para tanto foi escolhido o Instituto 

Guaicuy, organização de grande relevância social e política com ampla bibliografia 

publicada. De acordo com Turrioni (2008), o estudo de caso envolve o estudo exaustivo e 

profundo dos objetos da pesquisa de forma a permitir seu conhecimento detalhado. 

Para melhor entendimento do problema, dados serão coletados por meio de pesquisa 

bibliográfica e análise documental, além de entrevista semi-estruturada com o representante 

da OSCIP selecionada, seguindo o cronograma a seguir: 



38 

 

 

a)    Visitas à sede do Instituto Guaicuy, realizando conversas informais com os 

colaboradores para auxiliar o desenvolvimento da pesquisa.  

 

b)    Visitas à sede do Instituto Guaicuy para levantamento de dados através de análise de 

documentos pertencentes ao acervo, termos de parceria, contratos de gestão e relatórios 

de resultados. Além disto será consultada a bibliografia constante no Instituto, através 

principalmente de livros publicados, que descrevem as ações e resultados alcançados. 

 

c)    Aplicação de questionário e entrevista com o presidente da OSCIP.  

 

d)    Visitas à sede do Instituto Guaicuy para entrevista com o administrador do Instituto, 

para descobrir as dificuldades encontradas na gestão da OSCIP, fundamentando e 

esclarecendo as informações reunidas ate o momento. 

 

Para vislumbrar o que é o Instituto, bem como sua modalidade de funcionamento é 

necessário efetuar uma busca por documentos, estatuto de criação, atas de reunião, bem 

como planos de trabalhos e relatórios de resultados. As leituras de documentos oficiais 

permitem aferir informações concretas sobre atividades realizadas de suma importância para 

o embasamento do estudo de caso. A pesquisa documental de acordo com (SIENA, 2007, 

p.67). 

 
Possui características semelhantes àquelas referidas para pesquisa bibliográfica, 

diferindo desta em relação às fontes dos dados”. A pesquisa documental é 

elaborada utilizando materiais (documentos, banco de dados, etc.) que não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados pelo pesquisador. O 

tipo de análise também depende dos objetivos da pesquisa e podem assumir 

formas diversas, desde a análise de conteúdo (perspectiva qualitativa ou 

quantitativa) até estudos essencialmente quantitativos. " (SIENA,  2007, p.67)  

 

A entrevista será efetuada através de questionários mistos. O questionário pode ser 

definido como “uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de 

instruções” (SILVA e MENEZES, 2005, p.18).  

Os questionários serão compostos por perguntas qualitativas e quantitativas inerentes 

ao entendimento do funcionamento do Instituto Guaicuy enquanto OSCIP. A pesquisa 

qualitativa preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-

se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (SARAIVA DA 

FONSECA, 2002, p. 20). 

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos 
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e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. (SILVA;. 

MENEZES ,2005,p.14) 
 

 

Para elaborar um cenário fiel das informações coletadas, é necessário realizar uma 

análise crítica do conteúdo coletado, possibilitando assim entender  os desafios e 

possibilidades impostos pela OSCIP - Instituto Guaicuy. 

A escolha por uma pesquisa exploratória foi em função da necessidade de explicitar 

como esta entidade possibilitou o avanço social local, através de ações desenvolvidas no seu 

próprio âmbito, além da possibilidade destas se transcenderem em forma de ações efetivas 

por parte do Estado. O objetivo deste tipo de pesquisa, segundo Siena (2007 p.66) “é obter 

maior familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou construir hipóteses. 

Assumindo a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, pode conter entrevistas, 

questionários, análise de exemplos, etc.”.  

Assim, é necessário estudo aprofundado deste exemplo e dos desdobramentos 

efetuados. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

1-Facilidade de acesso a dados; 

 

2- Relevâncias social e governamental obtida pela instituição no âmbito estadual, já que a 

meta 2010 proposta pelo Projeto Manuelzão - Instituto Guaicuy, tornou-se projeto 

estratégico do governo de Minas Gerais, sendo prorrogados seus objetivos até 2014. Com 

isso, o aporte de investimentos é da ordem de 1,8 bilhão de reais.  

 

O Projeto Manuelzão/Instituto Guaicuy desenvolve ações importantes, em parceria 

com o governo de Minas Gerais e com diversas prefeituras da bacia, sobretudo a prefeitura 

de Belo Horizonte, visando a Meta 2010 (PROJETO MANUELZÃO, 2006, p.2). Isso 

demonstra a magnitude alcançada. O interessante neste aspecto é como uma ação 
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desenvolvida pelo Terceiro Setor acabou se tornando um projeto estruturador
6
 do governo 

do Estado, norteando uma série de políticas públicas. A Meta 2010 está inserida enquanto 

projeto estruturador do estado de Minas Gerais em completa sintonia com a prefeitura de 

Belo Horizonte e a COPASA (PROJETO MANUELZÃO,2006, p.2). 

 

 

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

A organização escolhida, para o desenvolvimento do estudo de caso, foi a OSCIP 

Instituto Guaicuy. A escolha do objeto constitui uma junção de curiosidade pessoal, 

adquirida pelo autor no período em que pertencia ao quadro funcional da OSCIP, com 

objetivos profissionais de esclarecer o funcionamento e papel deste tipo de organização, 

dentro do espaço de proposições e efetivação de direitos sociais. 

O Instituto Guaicuy é uma associação civil que foi qualificada como Organização 

Social de Interesse Público, no período de 2003 a 2010. 

Para o desenvolvimento do trabalho é necessário um estudo do processo de criação 

do Instituto e do período em que o Instituto Guaicuy era qualificado como OSCIP.  

A finalidade da criação do Instituto Guaicuy, de acordo com o artigo segundo de seu 

estatuto, é apoiar os objetivos do Projeto Manuelzão e de projetos afins. 

Para entender as motivações de criação do Instituto Guaicuy é necessário, antes de 

tudo, compreender o que é o Projeto Manuelzão e quais necessidades emanadas exigiram a 

criação do instituto. 

 

 

 

                                                 
6  Os Projetos Estruturadores do Governo de Minas Gerais são iniciativas de atuação estratégicas , concebidas e 

agrupados de forma a viabilizar uma intervenção sistemica em areas elencadas como urgentes e estrategicas 

para o desenvolvimento do Estado.São compostos por um conjunto de iniciativas e ações políticas nos quais 

são destinados prioritariamente os recursos estaduais, sendo esperados assim  maiores impactos da ação 

governamental.Os Projetos Estruturadores são organizados através de Áreas de Resultados, onde são 

concentrados os melhores esforços e recursos, visando as transformações e melhorias desejadas na realidade 

vigente. (GERAES) 
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8. O PROJETO MANUELZÃO 

 

 

O Projeto Manuelzão
7
, inicialmente, era um projeto de extensão pertencente ao 

departamento de Medicina preventiva da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal 

de Minas Gerais. Foi criado em 1997 e, desde então, trabalha em parceria com a comunidade 

com o objetivo de despoluir o rio das Velhas (POLIGNANO, 2010). 

Suas concepções conceituais e políticas foram delineadas, inicialmente, por 

professores da Disciplina Internato em Saúde Coletiva.  As experiências dos professores 

fundadores do projeto demonstraram que, não bastava apenas tratar as doenças, é necessário 

combater as causas das doenças (POLIGNANO et al. 2001). 

 

O Projeto Manuelzão surgiu inicialmente não por uma questão relativa às águas ou 

à bacia hidrográfica. Nós começamos a trilhar o caminho do projeto em função da 

questão da saúde e de algumas avaliações que fizemos. Em primeiro lugar, a saúde 

não é apenas um problema médico, mas muito mais decorrente das condições de 

qualidade de vida e do ambiente das pessoas (POLIGNANO 2010 p.192) 

 

De acordo com o fundador do Projeto, Apolo Heringer Lisboa(1990) a saúde é 

reflexo da qualidade de vida. A qualidade de vida por sua vez está correlacionada com o 

ambiente onde os indivíduos habitam, suas relações sociais desenvolvidas e os direitos de 

cidadania exercidos. Assim, foi proposta a agenda a ser desenvolvida pelo projeto: "a  gestão 

ambiental, com foco nas águas e na saúde coletiva, acordada com a comunidade e com os 

gestores municipais locais". (LISBOA et. al. 2008, p.241).  

A bacia hidrográfica
8
 do rio das Velhas

9
 foi escolhida como foco de atuação. Esta 

possui 51 municípios que detém uma importância econômica e social significativa, devido à 

                                                 
7
 O nome do Projeto é uma homenagem ao lendário vaqueiro Manuel Nardy (1904 -1997), sertanejo e 

popular contador de históricas da região. Guia de João Guimarães Rosa (1908-1967) pelos sertões de Minas 

Gerais na década de 1950, acabou inspirando o escritor em sua novela 'Manuelzão e Miguilim, publicada no 

livro Corpo de Baile, de 1956. (POLIGNANO, 2010 

 
8
De acordo com Polignano (2010, p.3) A bacia hidrográfica é uma área formado pelo rio principal e 

seus afluentes. è delimitada por divisores de água como montanhas e outra elevações do solo. Na gestão das 

águas, a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento ambiental. Segundo a Política Nacional dos recursos 

hídricos, lei 9.433?97, a bacia hidrográfica é uma unidade territorial de planejamento. Isso possibilita que a 

área da bacia pode delimitar sistemas fisioquímicos e ecológicos próprios. Nestes espaços se reproduzem 

atividades humanas e culturais que extrapolam o limite imposto por divisões territoriais tradicionais.   
9
 O rio das Velhas nasce na Cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, e sua foz é em Várzea da Palma, onde 

ele encontra o rio São Francisco. A área de drenagem da bacia é de 29.173km2 e o rio percorre, 

aproximadamente, 802 km  (ALMEIDA 2010, p.29). O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia 

do rio São Francisco, além de possuir ao longo de sua extensão a maior população e o maior Produto Interno 

Bruto entre as sub-bacias do São Francisco.(COPASA,2010,P.1) 
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sua localização, que inclui a maior parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na 

bacia há uma população estimada em 4,5 milhões de habitantes (POLIGNANO et al. 2001).  

O histórico de ocupação e uso do território da bacia do rio das Velhas, aliado ao 

grande adensamento populacional, proporciona uma série de impactos ambientais. (LISBOA 

et. al. 2008)   

 

Na bacia do rio das Velhas, vivenciamos principalmente questões relativas à 

poluição resultante de efluentes domésticos e industriais, combinadas com 

problemas decorrentes de atividades da agropecuária e da mineração. Em todos 

esses itens, temos um grande passivo ambiental acumulado em séculos que 

deixaram o rio das Velhas em estado de quase morte, sem oxigênio em alguns 

trechos e com histórico de grandes mortandades de peixes. (SEPULVEDA, 

2010 p.15) 

 

O grande mote do Projeto encontra-se na prevenção e recuperação da Bacia do rio 

das Velhas, minimizando os problemas ambientais existentes, buscando assim tratar a causa 

do problema. Isto exigia uma mudança política e social, alterando uma mentalidade de 

poluição e degradação ambiental (LISBOA,2010,p.14) 

Para que  a metodologia de trabalho do Projeto Manuelzão fosse desenvolvida , 

como explica Polignano, (2010, p.196)  "era necessário um indicador,  que de maneira clara 

demonstrasse se a água estaria melhorando ou não" . Assim, o objetivo operacional do 

Projeto Manuelzão foi estabelecido em re habitar
10

 o rio das Velhas com peixes (LISBOA. 

2010,p.14). 

Para que as atividades desenvolvidas tivessem êxito era necessária a mobilização  de 

todas as forças políticas sociais e econômicas da bacia. Por esse motivo o projeto vem 

trabalhando em parceria com os 51 municípios constantes na bacia. (ALVES et al. 2002) 

A participação da comunidade é muito importante para o êxito do projeto. O 

envolvimento dos cidadãos permite não só alinhar formas de ação frente ao meio ambiente 

como também, participar ativamente no processo de construção de um ambiente socialmente 

justo e sustentável. "O Projeto Manuelzão tem como eixo de sua ação a busca de uma nova 

consciência social, através da mobilização”(POLIGNANO et al,2012,p. 37). Segundo 

Lisboa (1990), na origem do projeto as experiências políticas e conhecimentos aprofundados 

                                                                                                                                                      

 
10

  Determinadas espécies de Peixes não toleram a poluição do meio aquático. Desta forma, em ambientes 

poluídos a presença de determinadas espécies se tornam inviáveis. Assim os peixes podem ser utilizados como 

indicadores naturais da qualidade da água. (ALVES et al. 2002). 
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da situação de vida da população contribuíam muito para a consolidação de um projeto 

objetivando a transformação social. 

Como forma a subsidiar ações efetivas e audaciosas que o Projeto Manuelzão 

propunha, era necessário a criação de uma estrutura formal, o que exigia recursos humanos 

qualificados e infraestrutura administrativa. 

 

 

9. O INSTITUTO GUAICUY 

 

 

As articulações realizadas pelo Projeto Manuelzão possibilitaram a construção de 

parcerias com os municípios, compreendidos na bacia, e com o governo do estado de Minas 

Gerais. Desta forma, é possível com a participação da sociedade civil e, também, de 

representantes do poder público, discutir e promover atividades relacionadas a questões 

ambientais locais, além de sugerir e acompanhar Políticas Públicas. Segundo o Projeto 

Manuelzão (2006) a experiência bem sucedida de entrosamento entre a UFMG, a sociedade 

civil e o Projeto, expandiu-se em parcerias com entes federados (Municípios, Estado, União) 

e com empresas privadas. 

Devido ao reconhecimento regional obtido, e à relevância das atividades prestadas o 

projeto, começou a celebrar convênios como poder público.  

Segundo Lisboa et. al. (2008, p.225) desde a instituição do projeto Manuelzão, em 

1997, seus diretores aprenderam a redigir projetos e a buscar convênios com empresas e 

órgãos do governo. Entretanto, estes profissionais eram professores de medicina do 

departamento de Internato em Saúde Coletiva da UFMG. Estes sofriam com os processos 

burocráticos até então desconhecidos por eles. As dificuldades em lidar com processos 

administrativos evoluíram, a partir do momento que novas perspectivas de trabalhos e 

possibilidades de convênios apareciam em consonância com a visibilidade que o projeto 

conquistava. 

A primeira solução encontrada para os problemas administrativos foi a celebração de 

convênios com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Ainda, de acordo com Lisboa 

et. al. (2008, p.226), a “porta de entrada dos recursos foi a FUNDEP - Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa, que funciona no campus da UFMG e cujo presidente é 
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designado pelo reitor. Mas trata-se de entidade de direito privado para viabilizar captação e 

repasses financeiros”. 

Entretanto, ainda segundo Lisboa et. al (2008,p.226), a FUNDEP cobra uma taxa de 

administração dos recursos, que chegou a 20% no primeiro ano. Esta taxa não poderia ser 

abarcada pelos termos de compromisso, uma vez que os valores repassados eram para 

viabilizar ações e não previam este tipo de terceirização da administração dos recursos.  

 

Chegou num determinado ponto, em 2000, que nossa necessidade de representação 

externa enquanto movimento social e de autonomia cidadã diante da política nos 

conduziu ao caminho inexorável da constituição de uma ONG. Nasceu assim o 

Instituto Guaicuy, cujo objetivo estatutário único é o de apoiar o Projeto 

Manuelzão e representá-lo em fóruns como os comitês de bacias hidrográficas e 

outros conselhos. O Instituto Guaicuy tem sido fundamental, dando a agilidade e a 

legitimidade necessárias aos diversos níveis do nosso trabalho com os três 

segmentos: sociedade civil, federativo e empresarial. (LISBOA et al 2008, 

p.229). 

 

A criação do Instituto Guaicuy, no ano de 2000, segundo Lisboa et al (2008,p.229), 

uma solução às dificuldades encontradas no desenvolvimento do projeto, estabelecimento de 

parcerias e à possibilidade de integração e participação em conselhos e organismos 

definidores da política de recursos hídricos nos municípios pertencentes à bacia, no estado 

Minas Gerais e no Brasil. 

O período de criação do Instituto Guaicuy coincide com o auge do Projeto 

Manuelzão, no tocante de ações efetivadas pelo Projeto e maior visibilidade da mídia. O 

Projeto Manuelzão, neste período, adquiriu grande relevância social e projeção em suas 

ações de preservação ambiental e recomposição do ambiente já degradado em sua área de 

influência. 

Desta forma, buscando solucionar problemas relativos aos recebimentos públicos por 

parte do Projeto e adequação legal, foi criado no ano de 2000 o Instituto Guaicuy. 

 O Instituto Guaicuy foi criado, conforme a Ata e fundação, no dia 20 de junho de 

2000. 

 

 
Aos 20 dias do mês de junho de 2000, (...) os abaixo assinados, resolveram, de 

livre vontade em assembleia geral,criar o Instituto Guaicuy- SOS Rio das Velhas, 

sob forma de associação civil sem fins lucrativos, a ser regido por estatutos 

regularmente aprovados (INSTITUTO GUAICUY. 2000, p.2) 

 

 

 O Instituto foi criado como uma associação civil, autônoma, de fins não econômicos, 

tendo como foro a cidade de Belo Horizonte.  



45 

 

 O Instituto Guaicuy é a pessoa jurídica
11

 do Projeto Manuelzão. Segundo o Código 

Civil Brasileiro, personalidade jurídica é a aptidão de exercer direitos e adquirir obrigações 

na Ordem Jurídica. Isto permite um reconhecimento oficial (BRASIL, 2002). 

 No ano de 2000, o Instituto buscou a qualificação legal junto ao Ministério da 

Justiça para se tornar uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Segundo 

Art. 1
o
, da lei 9697 de 1999 podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, organização 

jurídica essa que o Instituto já possuía (BRASIL,1999). 

 

Desde o ano de 2000, o Projeto se organizou como Instituto Guaicuy – SOS Rio 

das Velhas/Projeto Manuelzão, e foi reconhecido como uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)17 pelo Ministério da Justiça, em 

2002. O instituto é uma Organização Não Governamental (ONG) criada pelo 

Projeto a partir da necessidade de se ter uma figura jurídica que representasse o 

Manuelzão em alguns fóruns, tais como os comitês de bacias hidrográficas. Nesse 

sentido, é através do Instituto que o Projeto ocupa cadeiras de representante da 

sociedade civil no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas) 

e no Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF). O Instituto 

também é uma figura jurídica que permite ao Projeto transitar no universo do 

terceiro setor, abrindo possibilidade de formação de parcerias, inclusive 

financiamentos e patrocínios, específicos deste universo da sociedade. 

(VELOSO DE ALMEIDA.2011,p.26) 
 

 O título foi concedido em 2003, através de publicação no Diário Oficial da União Nº 

103 (DOU),  página 75, Seção 1, em  30 de maio de 2003. 

 A outorga do título de OSCIP ao projeto permitiu maior instrumentalização das 

ações. Assim, foi possível aumentar a capacidade de atendimento da demanda pública e 

proporciona uma resposta mais efetiva, frente aos problemas sociais existentes na bacia do 

rio das Velhas. 

 

Tornamo-nos coformuladores de políticas públicas, assumindo papel de parceiro 

importante na integração de esferas do Estado, e de empresas, com relação a metas 

que sintetizam avanços na política ambiental de Minas Gerais. Somos apoiados 

por uma OSCIP - Organização Social Civil Pública - o Instituto Guaicuy, e por 

outros fóruns sociais de articulação, ampliando o alcance da intervenção do 

Projeto na pesquisa, no ensino e na mobilização social (PROJETO 

MANUELZÃO. 2006 p.2). 

 

                                                 
11

 De acordo com o Art. 40 do Código Civil Brasileiro “As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou 

externo, e de direito privado”. As associações, em consonância com o Artigo 44 inciso I, são pessoas jurídicas 

de direito privado (Brasil,2002). 
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A partir da qualificação o Instituto passou a dispor de mais autonomia e acesso legal 

a instrumentos jurídicos, como por exemplo, a possibilidade de celebrar convênios com 

órgãos do estado. 

 

 

10. BASTIDORES DA META 2010  

 

 

No ano de 2003 o Projeto Manuelzão /Instituto Guaicuy realizaram a primeira 

expedição pela Bacia do rio das Velhas. Esta expedição teve duração de 30 dias e percorreu 

800 km, desde a nascente do rio, no município de Ouro Preto, até sua foz no município de 

Várzea da Palma, no rio São Francisco.  O objetivo desta expedição foi identificar os 

desafios de recuperação da bacia, como focos de degradação e possibilidades de reversão 

dos problemas apresentados. (POLIGNANO et al ,2008) 

 

A partir de observações feitas durante o trajeto de 804 quilômetros - da nascente, 

em Ouro Preto, à foz, no encontro com o São Francisco, na cidade de Várzea da 

Palma - foram identificados os principais focos de degradação e as ações 

necessárias à sua reversão.(COPASA,2010, p. 1) 

 

O diagnóstico apontou que a Região Metropolitana de Belo Horizonte, em função da 

alta concentração urbana e industrial e da falta de políticas ambientais adequadas, acelerou 

nos últimos 30 anos a degradação ambiental da bacia (COPASA,2010). 

De acordo com (LISBOA et al. 2008, p. 241) A partir das experiências 

proporcionadas pela expedição surgiu a proposta da Meta 2010. 

 
 

11. A META 2010: DE PREPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL A POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

 

 A meta 2010 foi inicialmente concebida como uma meta a ser alcançada como, fruto 

dos esforços da sociedade civil organizada. Sua proposição era, segundo LISBOA (2008) 

navegar, pescar e nadar na região metropolitana de Belo Horizonte até o ano de 2010. 
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Durante o desenvolvimento das ações para o alcance da meta, a proposta foi apresentada ao 

poder público. (LISBOA, 2010, p.14) 

A Meta 2010 foi oficialmente apresentada ao então Governador do Estado de Minas 

Gerais, Aécio Neves, no dia 13 de outubro de 2003.  

A META 2010 foi assumida publicamente pelo governador, no dia 22 de março de 

2004, sendo posteriormente publicado o Termo de Compromisso da Meta 2010 no Diário 

Oficial. (MARINQUE, 2010, p.26 ) 

 

O termo de compromisso foi firmado entre: Governo do Estado de Minas Gerais, 

SEMAD, SEPLAG, SEDRU, SEAPA, SEE, IGAM, Instituto Guaicuy, 

Arquidiocese de BH, COPASA-MG, PGE, Federação das Associações 

Comerciais, AMM, FIEMG, FETAEMG, FAEMG, ACM. O objetivo era envolver 

importantes instituições, de forma a possibilitar uma atuação cojunta e 

convergente, pactuando um interesse comum com o atendimento da Meta 2010. 

(SISEMA,2011) 

 

Em 2007, a meta  2010 se tornou um dos 57 projetos estruturadores do Estado. “A 

Meta 2010 foi o único projeto estruturador no Estado de Minas Gerais que não foi idealizado 

nem criado pelos gabinetes do governo. Ela foi criada pela sociedade civil,  mobilizada e 

organizada pelo Projeto Manuelzão” (MAIRINQUE, 2010, p.18). 

O objetivo principal do Projeto Estruturador é a revitalização do rio das Velhas 

prevendo melhoria da qualidade da água da bacia. Segundo dados do IGAM (2011), o rio 

das Velhas, em especial o trecho que atravessa a região metropolitana de Belo Horizonte, 

encontra-se muito poluído.  Neste trecho, em especial, a água foi enquadrada como Classe 

III sendo assim, considerada inadequada para diversas formas de consumo (SEMAD,2011). 

A meta até o início de 2011 é que o enquadramento da água neste ponto passe para Classe II. 

"Enquadram-se nessa classe a água destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional, atividades de lazer (natação, esqui aquático e mergulho), irrigação de 

hortaliças e plantas frutíferas e criação de peixes" (SEMAD,2011). 

Conforme publicação da SEMAD(2011): 

 

O foco das ações da Meta 2010 está relacionado à implementação de obras de 

saneamento nas principais sub-bacias da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

que fazem parte da bacia hidrográfica do rio das Velhas com as seguintes 

intervenções: elaboração de projetos de intervenções de saneamento, eliminação 

de lançamentos de esgoto em redes pluviais ou córregos, ampliação da coleta de 

esgotos, implantação de estações de tratamento de esgoto, revitalização de fundos 

de vales, elaboração de programa de saneamento ambiental para a bacia do 

Ribeirão da Mata. (...) Ações complementares às ações de saneamento serão 

desenvolvidas em as todas sub-bacias da área da Meta 2010, incluindo também 

recuperação da base florestal, com ênfase na recuperação de matas ciliares, 
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elaboração de plano de comunicação, elaboração de plano de educação e extensão 

ambiental, integração da rede de monitoramento da qualidade da água, e estudos 

de viabilidade para a implantação de navegação turística  em alguns pontos da 

bacia(SEMAD,2011) 
 

 

A articulação da sociedade civil organizada e o poder público não é uma prática 

comum no Brasil. Segundo LISBOA (2008), através da Política Pública - Meta 2010 foi 

possível mudar a história da gestão pública brasileira, ao colocar a necessidade de definir 

objetivos e prazos. Assim, a meta demonstra um importante e relevante papel da sociedade 

civil na gestão do estado de Minas Gerais, contribuindo para o desenvolvimento 

socioambiental e construindo políticas públicas.“Essa é uma proposta, de certa forma, rara 

na administração pública brasileira, um projeto de governo que é estruturado a partir de uma 

experiência vinda de baixo, vinda da mobilização da comunidade.” (CARVALHO,2010 

p.17) 

 

 

12. INSTITUTO GUAICUY: PARCERIAS PARA O FOMENTO DE AÇÕES 

 

 

 A relevância social e governamental adquirida pelas ações do Instituto proporcionou 

uma ampliação dos horizontes de atuação. Com o reconhecimento e adoção da META 2010, 

pelo governo do estado de Minas Gerais, foi possível um maior aporte de investimentos na 

consolidação das preposições institucionais. A execução da meta demandou diversos 

investimentos políticos, administrativos e financeiros. Estes investimentos partiram da 

própria sociedade civil, do Governo do Estado, por intermédio de suas secretarias, empresas 

privadas e prefeituras pertencentes à bacia. 

 O Instituto, desde sua criação, encontrou importantes parceiros públicos e privados, 

que por meio da celebração de planos de trabalho proporcionou financeiramente o fomento 

das atividades desenvolvidas, conforme apresentado no QUADRO 1: 
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CONVÊNIOS CELEBRADOS INTERVENIENTE 

 IGAM  Instituto Guaicuy  

FEAM/MAP Instituto Guaicuy 

SAFEWATER Instituto Guaicuy 

Mineração Brasileira Reunida Instituto Guaicuy 

Fundação Boticário Instituto Guaicuy 

Fundación Avina (Suíça) Instituto Guaicuy 

FUNDEP/ Instituto Guaicuy 

Ministério Público de Minas Gerais  Instituto Guaicuy 

FEAM Instituto Guaicuy 

CEMIG Instituto Guaicuy 

COPASA Instituto Guaicuy 

Secretaria de Estado de Educação Instituto Guaicuy 

Prefeitura de Belo Horizonte Instituto Guaicuy 

SEMAD Instituto Guaicuy 

FHIDRO Instituto Guaicuy 

QUADRO 1 - Convênios Celebrados 

 

Para consolidação da Meta 2010 ainda houve doações das seguintes organizações: 

MBR,Companhia Vale do Rio Doce, Cimentos Holcim, Empresa Brasileira de Quartzo e 

Pastoral da Terra.  

Outra forma de apoio foi a celebração de parcerias técnicas. Estas possibilitam o 

desenvolvimento de ações conjuntas objetivando atingir a META. Destacam-se as seguintes 

relações interinstitucionais nacionais de colaboração técnica, conforme QUADRO 2 e 

colaboração internacional de acordo com o QUADRO 3: 

 

SEE 

Ministério do Meio Ambiente 

Ministério da Educação 

MPMG 

FAPEMIG 

EMATER 

FIEMG 

Companhia Vale do Rio Doce 

FEAM 

IGAM 

SEMAD 

BIOTROPICOS 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
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IEF 

UFMG 

Secretaria de Estado da Agricultura e 

Pecuária 

QUADRO 2 - Colaboração Técnica 

 

 

 

Departamento Estadual de Recursos Hídricos da Baviera Alemanha 

Environmental Protection  Agency (EPA) 

United States of 

America  

Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional  Canadá 

AVINA  Suíça 

QUADRO 3 - Colaboração Internacional 

 

 

13. INSTITUTO GUAICUY: AÇÕES PARA A CONSECUSÃO DA META 2010 

 

 

Para entender as ações do Instituto é necessário dividi-las em três vertentes de ação. 

A primeira é a vertente que objetiva a mobilização social. A segunda vertente são apoio e 

participação junto a órgãos governamentais no desenvolvimento de políticas públicas. A 

terceira vertente é o fomento de produções técnicas e cientificas, objetivando a consolidação 

da Meta 2010. 

 

 

13.1 MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

 Para que as proposta de revitalização de toda a bacia fosse possível, era necessário a 

mobilização da sociedade civil, usuários de água (organizações que exploram o potencial 

hídrico na bacia) e do poder público. De acordo com Toro e Werneck (1996, p.5) " 

mobilizar é ”convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhados". 
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FIGURA 1 - MOBILIZAÇÂO SOCIAL: NACIF, W. F.Gerência de Monitoramento 

Hidrometeorológico. IGAM .2011. Adaptado. 

 

 O envolvimento de todos os cidadãos e organizações da bacia, conforme FIGURA 1, 

é de suma importância para que a Meta 2010 alcançasse os resultados esperados. 

 

Ao longo desse processo, procuramos difundir a Meta 2010 o máximo possível. 

Procuramos trabalhar isso junto ao setor produtivo, às comunidades. Fizemos 

várias reuniões, tentando mobilizar e divulgar ao máximo a importância da Meta 

para a sociedade (POLIGNANO 2010 p.201) 

 

Os focos de poluição também surgem através de ações dos cidadãos que não 

respeitam leis ambientais e realizam descartes em áreas inapropriadas. Além disto, é 

necessária uma mudança de mentalidade frente o meio ambiente, objetivando conscientizar a 

população de como agir frente o meio ambiente vivendo de forma menos impactante e 

sustentável. 

Uma destes focos de trabalho é a educação ambiental. Estas ações são desenvolvidas 

de três formas distintas. A primeira são ações desenvolvidas em parcerias com o Laboratório 

Nuvelhas, onde são oferecidas para escolas e comunidade atividades pedagógicas e de 

educação ambiental, além de cursos de capacitação. Estas atividades oferecem informações 

cobre o ecossistema da bacia e cumprem a função de mobilizar os participantes através do 

conhecimento e sensibilização sobre a bacia hidrográfica.  
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13.2 REPRESENTATIVIDADE JUNTO A ORGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 

 

Como forma de garantir a interlocução dos interesses do Projeto Manuelzão e da 

Meta 2010, o Instituto Guaicuy possui representatividade institucional junto a órgãos 

governamentais. 

Umas das mais importantes ações desenvolvidas pelo Instituto Guaicuy é a 

representatividade no Comitê de Bacias Hidrográficas do rio das Velhas.  

 

O Comitê de Bacia Hidrográfica é órgão de Estado, criado a partir da lei federal 

9433/97, a chamada Lei das Águas e de leis estaduais congêneres, como a lei 

13.199/99 em Minas Gerais. O CBH-Velhas é um comitê estadual pois o Velhas 

nasce e deságua em território mineiro. (LISBOA, 2002) 

 

O comitê do rio das Velhas foi instituído através do Decreto Estadual número 

39.692, em 29 de junho de 1998. (CBH VELHAS, 2004)  

Os comitês possibilitam uma gestão descentralizada e democrática das águas no 

território da bacia hidrográfica participando empresários usuários de água, associações civis 

e órgãos de governo. 

O Instituto participa como membro ativo do Comitê desde o início das atividades, 

representando sua posição a partir da meta 2010. O presidente do Instituto Guaicuy, de 2003 

a 2009 esteve à frente da Presidência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Segundo Lisboa (2002) o Instituto ainda possui importantes representatividades junto 

a entidades de governo, nas esferas municipais e estaduais. O Instituto participa da 

consolidação e aprovação de políticas públicas como Membro titular e suplente do Conselho 

Municipal de Saneamento/BH e Membro titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais. 

 

 

13.3 FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS 

 

 

A terceira forma de atuação é o fomento de produções técnicas e científicas. Segundo 

Lisboa et al. ( 2008, p. 229) “o Instituto vem facilitando a convivência entre profissionais e 

estudantes”. Isto permite gerar e disseminar conhecimentos técnicos e científicos 
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objetivando instrumentalizar as ações propostas na Meta 2010. O instituto vem fomentando 

pesquisas de biomonitoramento das águas e intervenções sociais e ambientais necessárias 

para o alcance da Meta 2010. 

Há ainda um trabalho de produção e distribuição de uma Revista bimestral, em 

convênio com a Secretaria de Estado da Educação. São disponibilizados 100 mil edições da 

revista Manuelzão. Sendo que 25 mil unidades são distribuídas nas escolas estaduais da 

bacia do rio das Velhas e o restante é distribuído em parques públicos. 

 

 

14. RESULTADOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA META 2010 

 

 

Para comprovar a eficiência do conjunto de ações tomadas através da Meta, em 2009 

o Projeto Manuelzão/Instituto Guaicuy realizou uma segunda expedição pela bacia do rio 

das Velhas, percorrendo novamente todo o trecho da expedição 2003.  

 

Foi possível comprovar a melhoria da qualidade das águas ao longo do rio e a 

volta dos peixes na região do médio Velhas. Os relatos de pescadores, ribeirinhos e 

os dados obtidos pela Expedição Manuelzão 2009 demonstraram que o rio iniciou 

o seu processo revitalização. (POLIGNANO, 2010, p.11) 

 

Através esforços realizados pela sociedade civil, empresas e o Projeto Estruturador Meta 

2010, foi possível identificar os seguintes resultados: 

 

 As articulações políticas realizadas em torno da Meta 2010 possibilitaram o 

envolvimento de ONGs, prefeituras, organizações privadas e sociedade civil, 

pertencentes a bacia do Rio das Velhas. Este trabalho de mobilização e 

sensibilização chamou a atenção da população de que é possível melhorar o 

meio ambiente local, através de ações governamentais adequadas e boas 

práticas por parte dos cidadãos. Este envolvimento possibilitou a formação de 

parcerias que extrapolam a proposta da META 2010 e criam uma agenda de 

compromissos ambientais no território da bacia. Mais do que isso, convida os 

cidadãos a estarem mais sensibilizados com as políticas locais exigindo 

direitos e participando mais ativamente de consultas públicas, fóruns públicos 

e cobrando dos políticos maior compromisso com o meio ambiente.  
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 A demonstração que o meio ambiente é fator preponderante da construção de 

uma comunidade mais sustentável e saudável, sensibiliza os indivíduos a 

zelar mais pelo o meio ambiente, sabendo que suas atitudes proporcionaram 

reflexos diretos em seu cotidiano. Isto consolida uma mudança de 

mentalidade das populações mobilizadas pela meta. 

 A mudança de paradigma criado através da Meta com a instituição da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento governamental. O Projeto 

Estruturador- Meta 2010 é um projeto inovador pela sua forma de articulação, 

uma vez que considera a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. 

(SEMAD,2011) 

 A participação do Estado na meta foi de suma importância para os avanços 

proporcionados. Apesar da importante mobilização e estabelecimentos de 

parcerias criados pelo Instituto, é necessário o estabelecimento de obras de 

infraestrutura de grande impacto. Estas demandam recursos financeiros 

exorbitantes, exigindo assim, o envolvimento do aparelho estatal com obras 

públicas. 

 Melhoria da qualidade dos recursos hídricos na bacia, através da mudança no 

enquadramento da água. Segundo IGAN (2011) o Rio das Velhas em 2010 

foi enquadrado como classe II
12

.  Assim houve a diminuição de um nível de 

enquadramento, uma vez que anteriormente o enquadramento era classe III. 

(SEMAD,2011). Segundo Polignano (2010, p.17) através das ações de 

biomonitoramento realizado pelo Projeto Manuelzão, e pela Universidade 

Federal de Minas Gerais ,nos últimos dez anos demonstraram, houve uma 

expansão da população de peixes no rio das Velhas. Peixes que antes eram 

encontrados apenas nos 200 km finais da bacia em 2000, em 2010 já eram 

identificados ao longo de 580 km do rio. Desta forma as espécies de peixes já 

eram encontradas próximas às áreas mais degradadas do rio. 

  Melhoria da qualidade da água no rio das Velhas com o aumento da 

distribuição de espécies de peixes que antes ocorriam, em menor número e 

variedade, e na região baixa e média da bacia, distantes da RMBH. (ALVES 

et al 2010, p 57). Além disto, há indicadores da melhora da qualidade da água 

                                                 
12

 Devido ao alto índice de poluição vários tributários do Rio das Velhas não chegam a atingir a classe II. 

(SEMAD,2011). 
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do rio das Velhas, medida através de índices de IQA e DBO (CARVALHO 

,2010, p.184) 

  

 Com aumentos progressivos dos volumes de esgoto tratado, de acordo com a 

FIGURA 1, que em 2003 era de 41 milhões de m³, passando para 85 milhões de m³ em 

2008. Foi possível alcançar a meta de 127 milhões de m³ de esgoto tratado em 2010, sendo 

esta mudança nos valores de volumes de esgoto tratado pela Companhia de saneamento de 

Minas Gerais (COPASA, 2011) na bacia do rio das Velhas um importante influente nos 

resultados obtidos pela Meta 2010.  

                                    
 
FIGURA 2 - Volume de Esgoto Tratado anualmente pelas ETEs operadas pela COPASA na 

Bacia do Rio das Velhas.Fonte: NACIF, W. F.Gerência de Monitoramento 

Hidrometeorológico / DPMA / IGAM .2011. Adaptado. 

 

Segundo IGAN (2011) a ação governamental em torno da Meta 2010,  destinou 

recursos da ordem de 1,3 bilhão de reais na execução de 172 obras. Os investimentos 

realizados foram em obras de "instalações de coleta e tratamento de esgoto, na construção 

das estações de tratamento de esgoto, nas estações primárias,nas estações secundárias, e, 

sobretudo, na coleta que se procede hoje" (CARVALHO, 2010, p.185). 

 Dados da COPASA apresentam a execução de obras importantes, como a construção 

de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), o desenvolvimento do programa caça-esgoto, 

implantação e ampliação das redes coletoras, implantação de interceptores de esgoto, além 

da construção de Unidade de Tratamento de Resíduos na Estação de Tratamento de Água de 

Bela Fama no município de Nova Lima (Principal fonte de abastecimento de água do 

município de Belo Horizonte).  
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 Segundo Polignano et al ( 2012,p.11) "A meta 2010, atingiu 60% do esperado". Além 

de frear a degradação da qualidade da água, houve melhora do enquadramento. Isto é 

importante, já que de acordo com CARVALHO (2010, p.184), no período de vigência da 

meta houve um crescimento extraordinário do PIB no Estado de Minas, e a bacia localiza-se 

justamente na região onde se localiza a maior parte do PIB. 

 

Fazendo um balanço final: do ponto de vista social e político, a Meta 2010 

permitiu a construção de uma rede de parcerias que envolve, principalmente, o 

governo de Estado e a sociedade num movimento sinérgico em prol da 

revitalização. Pela primeira vez na história, as políticas públicas estão sendo 

avaliadas pela qualidade do rio. Isso eu acho que é uma conquista. E é importante 

(POLIGNANO,2010, p.210) 

 
 
 A existência da Meta 2010 reforça a importância da parceria entre sociedade civil e 

Estado. Além de representar uma mudança significativa, frente os problemas sociais encontrados 

na bacia foi possível influenciar mudanças na condução de políticas públicas, fundamentais para 

o desenvolvimento humano sustentável (CARVALHO,2010, p.216). A meta demonstrou de 

forma  prática que a sociedade civil pode reverter o processo de degradação ambiental desde que 

estabeleça esse objetivo como uma meta política pactuada entre sociedade e 

Estado"(POLIGNANO et al ,2012, p.11). 

 

Um projeto nascido no seio da sociedade, adotado pelo governo, transformado 

num programa de governo e que reorientou as políticas públicas do governo em 

relação ao tema do saneamento, colocando o foco na qualidade da água. A Meta 

2010, além do seu êxito em si – embora um longo caminho ainda se necessite 

percorrer –, teve outra virtude: ajudar o governo a mudar a concepção de suas 

políticas públicas de saneamento (CARVALHO,2010, p.216) 

 

 

 

15. PANORAMA ATUAL DO INSTITUTO 

 

 

O Instituto Guaicuy atualmente não possui mais qualificação de OSCIP. Segundo 

levantamento efetuado , através da entrevista realizada, as exigências legais para a 

manutenção do título, paralelamente com a diminuição de recursos humanos e financeiros, 

levaram a direção do projeto Manuelzão a utilizar outra forma menos burocrática e mais 

próxima à atual realidade que vive o Projeto.  
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16. RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

 

Abaixo são apresentados os resultados alcançados pelo Instituto Guaicuy, enquanto OSCIP. 
 

 

16.1 O INSTITUTO GUAICUY E O CBH VELHAS: PLANO DIRETOR 

 

 

Através das ações conjuntas desenvolvidas entre o Instituto Guaicuy ,CBH Velhas, 

IGAN, MAP e Sociedade Civil,em dezembro de 2004 o discurso sobre a Meta 2010 foi 

materializado em um Plano Diretor 
13

de recursos  Hídricos da bacia do Rio das Velhas. A 

Meta 2010 se tornou núcleo do Plano Diretor, (CBH VELHAS,2004)  

 

A elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do Rio das Velhas 

foi também um importante passo para o delineamento da Meta 2010. O documento 

contém um diagnóstico sobre as condições da bacia e um conjunto de propostas 

para sua gestão e recuperação. (SEMAD, 2011) 

 

Com o Plano Diretor, consolidava-se  um instrumento de gestão eficaz e próximo a realidade 

socioambiental da bacia do rio das Velhas, permitindo ações alinhadas aos objetivos da Meta 2010.  

 

 

16.2 A MUDANÇA DE MENTALIDADE 

 
 

Para demonstrar o fim da meta 2010, no dia 14 de agosto de 2010, foi realizado um 

evento simbólico. Na oportunidade foi assinado um Termo de Compromisso objetivando 

prosseguir o processo de revitalização da Bacia do rio das Velhas. Como forma de garantir a 

continuidade, foi proposta a Meta 2014 - assegurar a volta dos peixes e nadar na região 

metropolitana do rio das Velhas. Segundo o Agência Minas (2010) "devido à magnitude de 

                                                 
13

 O Plano Diretor é um documento que contém subsídios para a implantação de programas, projetos, e 

diretrizes relacionadas aos instrumentos de gestão da bacia do Velhas (CBHVELHAS,2004)Reúne um 

diagnóstico sobre as atuais condições da bacia e um conjunto de propostas para a gestão e recuperação das 

águas. (SEMAD,2011), alem de definir várias ações específicas de saneamento e recuperação ambiental 

visando alcançar a melhoria da qualidade das águas da bacia e o retorno do peixe ao rio. (CBH 

VELHAS,2004) 
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algumas obras, frente o diagnóstico elaborado e o tempo de implementação, foi proposto à 

meta 2014. Nesta etapa serão executados mais 42 projetos de intervenção". 

 

Um fato importante é o seguinte: um dos grandes problemas que tivemos,e ainda 

temos (até por isso não vamos conseguir atingir a meta 2010 na plenitude) é que as 

ETEs vieram depois do crescimento da cidade. Então o que aconteceu? A maioria 

dos esgotos é jogada nos canais pluviais ou nos córregos, o que exige todo um 

trabalho da COPASA para fazer o “caça-esgoto”, que é a interceptação de todos os 

esgotos. Ou seja, hoje temos ETEs que são capazes de tratar todos os esgotos de 

Belo Horizonte, mas não temos ainda todos os esgotos chegando à estação. Então, 

esse é um dos grandes desafios que queremos superar na sequência da meta.  

(POLIGANO 2010 p.200) 

 

A estrutura conceitual, metodológica e objetiva da meta 2010 prossegue e possui 

continuidade através do Projeto Estratégico Revitalização da Bacia do Rio das Velhas - 

Meta 2014. Agora novos esforços estão sendo desenvolvidos objetivando consolidar a 

melhoria da qualidade das águas na região metropolitana do estado. 

Por intermédio do atual governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Augusto 

Anastásia, os modelos de políticas públicas de gestão revitalização de bacia hidrográfica, 

criado em torno da meta 2010, atualmente estão sendo executados nas demais bacias do 

Estado.  

 

A experiência de melhoria da qualidade das águas do Rio das Velhas, coordenada 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad), transformou-se em modelo para a recuperação e despoluição de outros 

rios do Estado e agora, sob a responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (Igam), será levada para outras bacias de Minas ( AGÊNCIA MINAS). 
 

A introdução da Meta rompe com uma concepção governamental de instituição de 

políticas públicas no Estado de Minas. Possibilita a instituição de parcerias entre sociedade 

civil e governo na consolidação de ações conjuntas objetivando modificar um quadro social 

existente, melhorando a qualidade ambiental e consequentemente uma série de fatores 

sociais interligados sistemicamente como o exemplo da saúde e da educação. 
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17. CONCLUSÕES  FINAIS 

 

 

Na atualidade os esforços, empreendidos pela sociedade civil, têm se demonstrado 

eficazes no combate às desigualdades sociais.  

O Terceiro Setor surgiu em um espaço remanescente da atuação estatal e do 

mercado, objetivando servir aos cidadãos que por ventura não possuíam acesso a todos os 

direitos fundamentais à existência humana, proporcionados por um dos seguimentos citados.  

Buscando implementar e legitimar as ações do Terceiro Setor, bem como criar uma 

parceria satisfatória para ambos os lados, o Estado brasileiro aprovou uma legislação 

especifica, criando uma figura jurídica denominada Organizações Sociais Civis de Interesse 

Público. A finalidade era instrumentalizar ações de promoção e atendimento aos direitos 

sociais.  

A estas organizações foi confiada pelo legislador função de buscar a justiça social, 

através de ações que pudessem minimizar problemas sociais existentes, elencados na 

legislação como área de atuação.  

Para instrumentalizar e financiar estas ações, ampliando assim a área de atuação e 

relevância obtida, a legislação inovou ao criar, sobretudo o termo de compromisso, 

documento no qual é possível estas organizações celebrar convênios com órgãos públicos. 

Assim é possível a transferência de recursos financeiros e físicos. 

O reconhecimento do Instituto Guaicuy, pelo poder público, na forma de OSCIP, 

possibilitou a este instrumentos jurídicos apropriados, para atuar junto ao Estado e à 

sociedade civil. Hoje, o projeto é uma referência em gestão e educação ambiental. Sem tais 

instrumentos normativos, o projeto não teria conseguido atingir tais dimensões, nem 

financiar materiais de pesquisa e conscientização ambiental no exercício da cidadania. 

Através da preposição da META 2010: navegar, pescar e nadar no rio das Velhas, 

posteriormente se transformada em uma Política Pública que foi incorporada pelo Governo 

do Estado de Minas Gerais e orientou a implementação da olítica em outros territórios e 

outros âmbitos governamentais. 

O convite à gestão governamental traz discussões de novas visões, principalmente da 

sociedade civil representada pelo Instituto Guaicuy, no posicionamento das ações no estado 

e elaboração de políticas públicas municipais. Em consonância com reuniões e audiências 

públicas realizadas, é possível identificar demandas locais, e criar ou orientar ações, que 

possam agir o mais perto possível das realidades dos agentes envolvidos. 
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ENTREVISTA OSCIP 

 

QUANDO O INSTITUTO GUAICUY FOI CRIADO? 

 

O INSTITUTO GUAICUY - SOS RIO DAS VELHAS FOI CRIADO DIA 20 DE JUNHO 

DE 2000, COMO UMA  ASSOCIAÇÃO CIVIL, AUTÔNOMA, DE FINS NÃO 

ECONÔMICOS 

 

QUAL O PÚBLICO ALVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS? 

 

AS AÇÕES SÃO COORELATAS AO PROJETO MANUELZÃO. AMBOS ATUAM  NOS 

51 MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO  RIO DAS 

VELHAS, 

 

QUAL ERA FINALIDADE DO INSTITUTO GUAICUY? 

SEGUNDO O PRÓPRIO ESTATUTO DE FUNDAÇÃO, A FINALIDADE DE CRIAÇÃO 

DO INSTITUTO É APOIAR E REPRESENTAR LEGALMENTE AS AÇÕES DO 

PROJETO MANUELZÃO, UMA VEZ QUE ESTE ERA INICIALMENTE UM PROJETO 

DE EXTENSÃO DE UMA UNIVERSIDADE, E NÃO TINHA REPRESENTATIVIDADE 

NEM PERSONALIDADE JURÍDICA. 

 

 

 

QUAIS ATIVIDADES PONTUAIS ERAM DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO 

GUAICUY 

-REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE 

PARCERIA COM O PODER PÚBLICO 

- REUNIÓES JUNTO AO PODER PÚBLICO, OBJETIVANDO ORIENTAR POLÌTICAS 

PÚBLICAS 

-ROTINAS ADMINISTRATIVAS  

-INSTRUMENTALIZAR E VIABILIZAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS EM 

TODA A BACIA. 

 

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS SOCIAIS QUE COMPROMETEM A 

COMUNIDADE ONDE O INSTITUTO ATUAVA? 

-PROBLEMAS AMBIENTAIS(POLUIÇÃO DE CURSOS D’AGUA, POLUIÇÃO DO AR, 

POLUIÇÃO SONORA E VISUAL) 

-VIOLÊNCIA 

-PESSOAS EXPOSTAS A TODO TIPO DE VUNERABILIDADE SOCIAL 

- ALTO ÍNDICE DE DOENÇAS DE VEÍCULAÇÃO HÍDRICA 

-TODO TIPO DE PROBLEMA CORRELATO A MARGINALIZAÇÃO SOCIAL 

- 

 

QUANDO O INSTITUTO RECEBEU A QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÂO DA 

SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO,  PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA? 

INSTITUTO GUAICUY – SOS RIO DAS VELHAS  FOI RECONHECIDO COMO UMA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO PELO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, EM 2002. 
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PORQUE A OPÇÃO PELA QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP? 

A QUALIFICAÇÃO FOI INDICADA PELO PRÓPRIO PODER PÙBLICO, PARA 

FACILITAR AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. TAMBEM REPRESENTOU 

UMA SOLUÇÃO, PARA AUMENTAR A ABRANGÊNCIA LEGAL DO INSTITUTO. 

 

 

EM ALGUM MOMENTO ESTA OPÇÃO REPRESENTOU ALGUMA DIFICULDADE 

OU ENTRAVE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS? 

( AUMENTO DA BUROCRACIA, MAIOR ENGESSAMENTO INSTITUCIONAL 

DEVIDO A ÓRGÃOS INTERVENIENTES) 

 

SIM, A BUROCRACIA QUE NORTEIA A QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP, FAZ COM 

QUE OS RECURSOS RECEBIDOS SEJAM INFLEXÍVEIS. PARA AQUISIÇÕES DE 

GRANDE VOLUME OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRE ESTABELECIDOS, O 

PROCESSO APESAR DE DEMORADO ACONTECE. ENTRETANTO COMPRAS 

SIMPLIFICADAS  , COMO SIMPLES MATERIAIS DE ESCRITORIO, EXIGEM 

RUBRICAS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS NO TERMO DE PARCERIA. ASSIM 

OCORREM MUITAS DIFICULDADES DURANTE A PARCERIA.  

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

A OSCIP NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

A OSCIP EM ALGUM MOMENTO RECEBEU RECURSOS PÚBLICOS? 

SIM (X) NÃO (  ) 

 

A ADOÇÃO DE UMA PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADA POR UMA 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PUBLICO, POSSIBILITOU ALGUMA 

MELHORIA DENTRO DO PROJETO? 

A POSSIBILIDADE DE RECEBER RECURSOS FINANCEIROS E FÍSICOS. ISTO 

MELHOROU A ROTINA DE TRABALHO, SOBRETUDO COM A ADOÇÃO DE 

NOVAS TECNOLOGIAS . 

 

 

A OSCIP RECEBEU ALGUMA AJUDA DE EMPRESAS PARTICULARES? 

SIM (X) NÃO (  ) 

 

QUAL TIPO? 

RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS HUMANOS. 

 

 

 

A OSCIP ESTIMULAVA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE PRIVADA, NO 

FINANCIAMENTO DE SUAS AÇÕES? 

SIM (  ) NÃO (X) 

 

A OSCIP ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE PRIVADA, NO 

DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES? (AÇÕES CONJUNTAS) 
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SIM (X) NÃO (  ) 

 

A OSCIP ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL, NO 

DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES? 

SIM (X) NÃO (  ) 

 

EXISTE O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL NO DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES SOCIAIS? 

SIM (X) NÃO (  ) 

 

COMO A INSTITUIÇÃO DEFINE A PARTICIPAÇÃO DESTES SUJEITOS? 

(X) SATISFATÓRIA (  ) POUCO SATISFATÓRIA (  ) NADA SATISFATÓRIA  

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

EXISTE NO ESTADO OU MUNICÍPIO ALGUM PROGRAMA PÚBLICO FRUTO DE 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA OSCIP? 

SIM, META 2010,META 2014, E O PLANO DE GESTÃO DE BACIAS DO RIO DAS 

VELHAS E SÃO FRANSCISCO. ALÉM DISTO HÁ UM CONJUNTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS CRIADAS, SOBRE A PERSPECTIVA DE AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PELO PROJETO 

 

O INSTITUTO GUAICUY ENQUANTO OSCIP, ERA CONVIDADO POR ALGUM 

ORGÃO GOVERNAMENTAL, A DISCUTIR PROBLEMAS SOCIAIS E APONTAR 

SOLUCÔES? 

SIM, PREFEITURAS ENVOLVIDAS COM O PROJETO E SECRETARIAS DE 

GOVERNO DO ESTADO 

 

OS PROJETOS SOCIAIS JÁ DESENVOLVIDOS POSSUEM RESULTADOS 

CONCRETOS? 

SIM. FRUTO DOS ESFORÇOS EMPREENDIDOS PELA CONSERVAÇÃO DO RIO 

DAS VELHAS, ATRAVES DE PESQUISAS REALIZADAS, DESCOBRIMOS QUE A 

QUALIDADE DA AGUA MELHOROU, SENDO POSSIVEL NADAR  

 

 

EXISTE ALGUMA AÇÃO DESENVOLVIDA PELA OSCIP, QUE SE TORNOU 

REFERÊNCIA DE ATUAÇÃO OU NORTEOU ALGUMA AÇÃO, PLANO OU 

POLÍTICA PÙBLICA?  

 

-A META 2010 

-A META 2014 

-O PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO DAS VELHAS. 

 

 

 

A ENTIDADE PROMOVE A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FRENTE OS 

PROBLEMAS SOCIAIS TRABALHADOS? 
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SIM, EXISTE UM TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL DESENVOLVIDA EM TODA A BACIA DO RIO DAS VELHAS. 

 

 

HOUVE POR PARTE DA OSCIP. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS? SE SIM, INDIQUE O DOADOR? 

CONVÊNIO 

 IGAM  

FEAM/MAP 

SAFEWATER 

MINERAÇÃO BRASILEIRA REUNIDA 

BOTICÁRIO 

AVINA/(Suíça) 

FUNDEP/ 

TAC/MINISTÉRIO PUBLICO  

FEAM/TAC/ 

CEMIG 

COPASA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

 

 

_                         PERCEPÇÃO DE RESULTADOS 

 

VOCÊ ACREDITA QUE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS MOTIVA O PODER 

PÚBLICO A BUSCAR NOVAS FORMAS DE ALCANCE DA JUSTIÇA SOCIAL 

SIM ( X) NÃO (   ) 

 

A OSCIP INTERVEM PROMOVENDO AÇÕES QUE RESULTEM EM MELHORIAS 

NOS PROBLEMAS ENCONTRADOS? 

( X) SATISFATÓRIO  (  ) POUCO SATISFATÓRIO  (  ) NADA SATISFATÓRIO   

 

A OSCIP ATRIBUI IMPORTÂNCIA ÀS AÇÔES DESENVOLVIDAS COMO FATOR 

DE MUDANÇA SOCIAL NA COMUNIDADE? 

SIM ( X) NÃO (   ) 

 

 

VOCÊ ACREDITA QUE A OSCIP PODE FAZER A DIFERENÇA FRENTE OS 

PROBLEMAS SOCIAIS EXISTENTES EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO? 

 

SIM, AS OSCIP SÃO UMA FORMA LEGÍTIMA DE RECONHECIMENTO DO 

TERCEIRO SETOR. AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERMITEM AGIR MAIS 

PROXIMOS AOS SUJEITOS SOCIAIS. AS AÇÕES DESENTRALIZADAS E FOCADAS 

EM GRUPOS PRÒPRIOS PERMITE UM TRABALHO MAIS EFICIENTE E 

DEMOCRÁTICO. 

 



71 

 

 

 

A ATUAÇÃO DA OSCIP PERMITE UMA AÇÃO MAIS PRÓXIMAS DOS SUJEITOS, 

SENDO MAIS EFICIENTE DO QUE AÇÕES GOVERNAMENTAIS TRADICIONAIS? 

 

A ATUAÇÃO DA OSCIP ROMPE COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO 

ESTADO DANDO UM VIES MAIS HUMANO AS ATIVIDADES. ALEM DISTO AS 

OSCIP POSSUEM FOCO,  

 

 

 

VOCÊ ACREDITA QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO OSCIPS 

REPRESENTAM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA? 

SIM. PORÉM É NECESSÁRIO OBSERVAR QUE A QUALIFICAÇÃO NÃO EXCLUI O 

TRABALHO DE OUTRAS ORGANIZAÇÔES TRADICIONAIS. AS ONG, 

ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO, DENTRO OUTRAS TAMBEM CUMPREM ESTA 

FUNÇÃO. 

 

 


