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Decreto  Estadual  n.º  44.474/2017  –
Chamamento Público.

Data: 05/12/2017

Chamamento público nas formalizações de parcerias celebradas entre o
Estado de Pernambuco e Organizações da Sociedade Civil

A Secretaria da Controladoria-Geral

do  Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas (DOGI) – Coordenadoria de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função, vem por meio deste boletim dispor

acerca  das  formalizações  de  parcerias1

celebradas  entre  o  Estado  de

Pernambuco  e  Organizações  da

Sociedade Civil, de acordo com o Decreto

Estadual nº 44.474/2017.

Preliminarmente,  entende-se  por

chamamento  público o  procedimento

destinado  a  selecionar  organização  da

sociedade  civil  para  firmar  parceria  por

meio  de  termo  de  colaboração  ou  de

fomento,  no  qual  se  garanta  a

observância  dos  princípios  da  isonomia,

da  legalidade,  da  impessoalidade,  da

moralidade, da igualdade, da publicidade,

da  probidade  administrativa,  da

vinculação  ao  instrumento  convocatório,

do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos.2

1 Termos  de  colaboração,  termos  de  fomento  e
acordos de cooperação.

2 Inciso XII da Lei Federal n.º 13.019/2016

O citado instituto é regulamentado

no  Decreto  Estadual  nº  44.474/2017,  a

partir do artigo 16, nos seguintes termos:

"A  celebração  dos  instrumentos  de

parceria  será  precedida  de  chamamento

público,  exceto  nas  hipóteses  de  sua

dispensa,  inexigibilidade  e  de  não

cabimento,  previstas  na  Lei  Federal  no

13.019, de 2014, e neste Decreto. 

Observa-se  que  a  regra  é  a

realização  do  chamamento  público,

porém,  o  normativo  prevê  casos  de

dispensa  e  inexigibilidade3,  conforme

disposto  nos  arts.  20  e  21,

respectivamente. Poderão ser celebrados

sem  chamamento  público,  também,  os

termos de colaboração ou de fomento que

envolvam  recursos  decorrentes  de

emendas  parlamentares  às  leis

orçamentárias  anuais  que  indiquem  a

entidade beneficiária.

Contudo,  não obstante a dispensa

de  chamamento  possuir  admissibilidade

legal no âmbito da União e do Estado de

3 A  inexigibilidade  e  a  dispensa  de  chamamento
público  deverão  ser  previamente  justificadas  pelo
dirigente  máximo  do  órgão  ou  da  entidade
responsável  pela  parceria,  conforme  art.  22  do
Decreto Estadual n.º 44.474/2017. 



Pernambuco  na  hipótese  das  parcerias

custeadas  com  recursos  de  emendas

parlamentares, é relevante registrar que a

ausência de chamamento público não se

apresenta  em  total  sintonia  com  o

princípio da impessoalidade, fundamental

na celebração de parcerias públicas com

o terceiro setor, visto que a ausência de

procedimentos  de  seleção  com  critérios

objetivos, em contrapartida à designação

direta  de  entidades,  pode  prejudicar  a

competitividade  entre  estas,  além  de,

eventualmente,  ensejar  a  ocorrência  de

possíveis irregularidades na celebração e

execução das parcerias públicas.4

Quanto  ao  atendimento  do

princípio  da  publicidade,  o  edital  de

chamamento público deverá ser publicado

no  sítio  eletrônico  oficial  do  órgão  ou

entidade responsável pela parceria ou da

administração  pública  estadual,  com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

No  tocante  aos  requisitos  para  a

celebração  de  parcerias,  em  regra5,  é

indispensável  que  as  organizações  da

sociedade  civil  interessadas  sejam

regidas  por  normas  de  organização

interna que prevejam:

I  -  objetivos  voltados  à  promoção  de

4 Nota Técnica DOGI/CCR  n.º 001/2016.

5 No art.  38  do Decreto  n.º 13.019/2016,  que trata
dos  requisitos,  também  há  a  previsão,  em  seus
parágrafos,  de  algumas  excepcionalidades  a
depender  do  tipo  de  organização  ou  do  tipo  de
parceria.

atividades  e  finalidades  de  relevância

pública e social; 

II  -  que,  em  caso  de  dissolução  da

entidade,  o  respectivo  patrimônio  líquido

seja transferido à outra pessoa jurídica de

igual natureza que preencha os requisitos

deste  Decreto  e  cujo  objeto  social  seja,

preferencialmente,  o mesmo da entidade

extinta;

III  -  escrituração  de  acordo  com  os
princípios fundamentais de contabilidade e
com  as  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade; e

IV - possuir:

a) no mínimo, 2 (dois) anos de existência,
com cadastro ativo;

b)  experiência  prévia  na realização, com
efetividade,  do objeto  da parceria  ou de
natureza semelhante; e

c)  instalações,  condições  materiais  e

capacidade técnica e operacional  para o

desenvolvimento  das  atividades  ou

projetos  previstos  na  parceria  e  o

cumprimento das metas estabelecidas.

Maiores detalhes sobre os citados

requisitos,  devem  ser  observados  no

documento Check List para celebração de

parceria com Organizações da Sociedade

Civil, de autoria da Procuradoria-Geral do

Estado, podendo ser acessado por meio

do link: http://bit.ly/2ytjt57.

Outro  aspecto  relevante  a

considerar, consiste  no fato de que  não

será  exigida  contrapartida  financeira

como  requisito  para  celebração  de

parceria,  facultada  a  exigência  de

contrapartida  em  bens  e  serviços,

desde que necessária e justificada pelo

http://bit.ly/2ytjt57


órgão  ou  entidade  da  administração

pública  estadual,  cuja  expressão

monetária será, obrigatoriamente, prevista

no  edital  de  chamamento  público  e

identificada no termo de colaboração ou

de fomento.

Por  fim,  caso  a  organização  da

sociedade  civil  adquira  equipamentos  e

materiais  permanentes  com  recursos

provenientes  da  parceria,  o  bem  será

gravado com cláusula de inalienabilidade

e  de  reversão,  devendo  ser  formalizada

promessa de transferência de propriedade

à  Administração  pública  estadual,  na

hipótese de extinção da organização.

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas   -

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

