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competências e incumbências estabelecidas em leis
gerais ou específicas aos órgãos transfonnados,
transferidos ou extintos por esta lei, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura regimental dos órgãos essenciais da
Presidência da República e dos Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP, instituído pelo art. 42 da
lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993, transformado
em Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP, autarquia federal, com a finalidade
de promover e desenvolver a prática do desporto e
exercer outras competências específicas atribuídas
em lei.
§ 1º O Indesp disporá, em sua estrutura básica,
de uma Diretoria integrada por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2º As competências dos órgãos que integram
a estrutura regimental do Indesp serão fixadas em
decreto.
Art. 34. É o Jardim Botânico do Rio de Janeiro
transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia legal, com a finalidade de
promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil.
CAPíTULO IV
Dos Órgãos Reguladores
Art. 35. A Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEl, e a Agência Nacional do Petróleo - ANP,
poderão requisitar, com ônus para as Agências, servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta '01:1 fundacional, quaisquer que sejam as ativi:dades a serem ~xercidas.
§ 1º Durante os primeiros trinta e seis meses
subseqüentes à instalação da Aneel e da ANP, as
requisições de que trata este artigo serão irrecusáveis desde que aprovadas pelos Ministros de Estado
de Minas e Energia e da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ 2º A Aneel e a ANP poderão solicitar, nas
mesmas condições do caput, a cessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, dos
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Estados ou dos Municípios, mediante prévio consentimento do órgão ou entidade de origem.
§ 3º Quando a requisição ou sessão implicar
redução de remuneração do servidor requisitado, ficam a Aneel e a ANP autorizadas a complementá-Ia
até o limite da remuneração percebida no órgão de
origem.
§ 4º Os empregados requisitados pela ANP de
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta ou fundacional ligados à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido no
caput deste artigo, não poderão ser alocados em
processos organizacionais relativos às atividades do
monopólio da União.
§ 5º Após o período indicado no § 1º, a requisição para a ANP somente poderá ser feita para o
exercício de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, vedada, também, a utilização de
pessoal de entidades vinculadas à indústria do petróleo.
Art. 36. São criados cento e trinta cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados de
Energia Elétrica - CCE, sendo: trinta e dois CCE V,
no valor unitário de R$1.170,20 (um mil, cento e setenta reais e vinte centavos); trinta e três CCE IV, no
valor unitário de R$855,OO (oitocentos e cinqüenta e
cinco reais); vinte e seis CCE 111, no valor unitário de
R$515,OO (quinhentos e quinze reais); vinte CCE li,
no valor unitário de R$454,OO (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais); e dezenove CCE I, no valor
unitário de R$402,OO (quatrocentos e dois reais).
§ 1º Os CCE são de ocupação exclusiva de
servidores do quadro efetivo da Aneel, podendo,
conforme dispuser o regulamento, ser ocupados por
servidores ou empregados requisitados na forma do
artigo anterior.
§ 2º O Poder Executivo poderá dispor sobre a
distribuição e os quantitativos dos CCE dentro da estrutura organizacional da Aneel, mantido o custo global correspondente aos cargos definidos no caput.
§ 3º O servidor ou empregado investido em
CCE exercerá atribuições de assessoramento e
coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor do cargo para o qual foi
nomeado.
§ 4º A nomeação para CCE é inacumulável
com a designação ou nomeação para qualquer outra
forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício, ressalvados os caso de efetivos, serem redis-
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tribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo
com o interesse da Administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, com os
respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de
prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 44. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de aproveitamento efetivo do lndesp, é
o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas,
para ter exercício naquele Instituto.
Art. 45. Até que sejam aprovadas as estruturas
regimentais dos órgãos essenciais da Presidência
da República e dos Ministérios Civis, de que trata o
art. 32, são mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferências, e atribuições, a denominação das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de 1995.
Art. 46. O art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. No sistema federal
de ensino, a autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamenta de universidade ou de instituição nãouniversitária, o reconhecimento de cursos e
habilitações oferecidos por essas instituições, assim como a autorização prévia dos
cursos oferecidos por instituições de ensino
superior não-universitárias, serão tornados
efetivos mediante ato do Poder Executivo,
após parecer do Conselho Nacional de Educação."
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ção e gestão dos novos estabelecimentos
de ensino.

§ 6º Às unidades de ensino da União
com obras já concluídas não se aplica o disposto no parágrafo anterior.
§ 7º É a União autorizada a realizar investimentos em obras e equipamentos, mediante repasses financeiros para a execução
de projetos a serem realizados em consonância ao disposto no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar contas
dos valores recebidos e, caso seja modificada a finalidade para a qual se destinarem
tais recursos, deles ressarcirá a União, em
sua integralidade, com os acréscimos legais
sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 8º O Poder Executivo regulamentará
a aplicação do disposto no § 5º nos casos
das escolas técnicas e agrotécnicas federais
que não tenham sido implantadas até 17 de
março de 1997."
Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art.
14, quando irregular sua ocupação, serão
objeto de reintegração de posse liminar em
favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel estiver ocupado.

§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, por intermédio
do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis
reintegrados.

§ 2º Julgada improcedente a ação de
reintegração de posse em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o
imóvel à disposição do juízo dentro de cinco
dias da intimidação para fazê-lo.·

Art. 47. O art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

Art. 49. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 5º A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União,
somente poderá ocorrer em parceria com
Estados, Municípios, Distrito Federal, setor
, produtivo ou organizações não-governamen,tais, que serão responsáveis pela manuten-

"Art. 3º O FGTS será regido segundo
normas e diretrizes estabelecidas por um
Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e
três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
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I - Ministério do Trabalho;
11 - Ministério do Planejamento e Orçamenta;
111 - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério da Industria, do Comercio e do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal;
VI - Banco Central do Brasil.

§ 2º Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades mencionadas neste
artigo serão os membros titulares do Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu respectivo suplente ao Presidente
do Conselho, que os mencionará.
Art. 50. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da
União, por seus órgãos, inclusive os a ela
vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de órgãos da
Administração Pública Federal direta e de
ocupantes de cargos e funções de direção
em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome
desses titulares ou ocupantes para defesa
de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, às pessoas físicas designadas para execução dos regimes especiais previstos na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, nos Decretos-Leis nºs 73,
de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25
de fevereiro de 1987, e, conforme disposto
em regulamento-aos militares quando envolvidos em inquéritos ou processos judiciais."
Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar
como Agência Executiva a autarquia ou fundação
que tenha cumprido os seguintes requisitos:
I - ter um plano estratégico de reestruturação e
de desenvolvimento institucional em andamento;
11 - ter celebrado Contrato de Gestão com o
respectivo Ministério supervisor.
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§ 1º A qualificação como Agência Executiva
será feita em ato do Presidente da República.
§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências
Excutivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos
e metas definidos nos Contratos de Gestão.
Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão os processos de trabalho, o desenvolvimento
dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência Executiva.
§ 1º Os Contratos de Gestão das Agências
Executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano e estabelecerão os objetivos, metas
e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e
instrumentos para a avaliação do seu cumprimento.
§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e
procedimentos para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos programas
estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento
institucional das Agências Executivas.
Art. 53. É prorrogado, até 31 de março de
1996, o mandato dos representantes da sociedade
civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 54. É o Poder Executivo autorizado a criar
o Conselho de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do Brasil.
Art. 55. É o Poder Executivo autorizado a
transformar, sem aumento de despesa, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde DATASUS da Fundação Nacional da Saúde, em departamento de Informática do SUS - DATASUS, vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde.
§ 1º Os servidores da Fundação Nacional de
Saúde, ocupantes de cargo efetivos, que, em 13 de
agosto de 1997, se encontravam lotados no DATASUS passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os que, em 28 de
agosto de 1997, se encontravam lotados na Escola
de Enfermagem de Manaus passam a integrar o
Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados
nos respectivos planos de cargos.
§ 2º Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como
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vantagem nominalmente identificada, aplicando-selhe os mesmos percentuais de revisão geral ou antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 56. Enquanto não forem reestruturadas,
mediante ato do Poder Executivo, a atividades de
administração de pessoal, material, patrimonial, de
serviços gerais e de orçamento e finanças, dos órgãos
civis da Administração Pública Federal direta, poderão ser mantidas as atuais Subsecretarias vinculadas às Secretarias-Executivas dos Ministérios.
Parágrafo único. O ato do Poder Executivo de
que trata este artigo designará os órgãos responsáveis pela execução das atividades a que se refere
este artigo, inclusive no âmbito das unidades descentralizadas nos Estados.
Art. 57. Os arts. 11 e 12 da Lei nº 5.615, de 13
de outubro de 1970, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. O exercício financeiro do Serpro corresponde ao ano civil.
Art. 12. O Serpro realizará suas demonstrações financeiras no dia 31 de dezembro de cada exercício, e de lucro líquido
apurado, após realizadas as deduções, provisões e reservas, exceto as estatutárias, o
saldo remanescente será destinado ao pagamento de dividendos, no mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento), dando-se ao restante a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso
XI do art. 7º da Constituição."
.
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão 'exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste
estejam representados todos seos conselhos regionais.
§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, dotados de personalidade jurídica
de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou
hierárquico.
§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos
pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer
forma de transposição, transferência ou desloca-
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mento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar a
executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão
relativa aos créditos decorrentes.
§ 5º O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
§ 6º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, por constituírem serviço público,
gozam de imunidade tributária total em relação aos
seus bens, rendas e serviços.
§ 7º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas promoverão, até 30 de junho de
1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos
ao estabelecido neste artigo.
§ 8º Compete à Justiça Federal a apreciação
das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no
exercício dos serviços a eles delegados, conforme
disposto no caput.
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei nº 8.906, de 4 de julhO de
1994.
Art. 59. O Instituto de Resseguros do Brasil IRB, criado pelo Decreto-Lei nº 1.186, de 3 de abril
de 1939, regido pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de dezembro de 1966, com a redação dada pela Lei nº
9.482, de 13 de agosto de 1997, passa a denominarse IRB-Brasil Resseguros S.A., com a abreviatura
de IRB-Brasil Re.
Art. 60. As funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Telecomunicações FCT, ficam transformadas em cargos em comissão
denominados Cargos Comissionados de Telecomunicações - CCT.
Art. 61. Nos conselhos de administração das
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias e controladas e demais empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto, haverá
sempre um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento.
Art. 62. É o Poder Executivo autorizado a extinguir o cargo de que trata o art. 25 desta Lei e o Gabi-
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nete a que se refere o inciso I do art. 4º da lei nº
9.615, de 24 de março de 199?
Art. 63. É o Poder Executivo autorizado a
transferir os policiais ferroviários que se encontravam em pleno exercício no dia 5 de outubro de 1988
e permanecem, até a presente data, nas administrações felToviárias do Ministério dos Transportes para
o seu órgão específico no Ministério da Justiça.
Art. 64. São convalidados os atos praticados
com base nas Medidas Provisórias nºs 752, de 6 de
dezembro de 1994, 797 e 800, de 30 de dezembro
de 1994, 931, de 1º de março de 1995, 962, de 30
de março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995,
1.015, ele 26 de maio de 1995, 1.038, de 27 de junho
de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090, de 25
de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de
1995, 1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23
de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de
1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, 1.302, de 9
de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de
1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de
maio de 1996, 1.498, de 7 de junho de 1996, 1.49819, de 9 de julho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996,
1.498-22, de 2 de outubro de 1996, 1.498-23, de 31
de outubro de 1996, 1.498-24, de 29 de novembro
de 1996, 1.459, de 18 de dezembro de 1996, 1.54926, de '16 de janeiro de 1997, 1.549-27, de 14 de fevereiro de 1997, 1.549-28, de 14 de março de 1997,
1.549-29, de 15 de abril de 1997, 1.549-30, de 15 de
maio de 1997, 1.549-31, de 13 de junho de 1997,
1.549-32, de 11 de julho de 1997, 1.549-33, de 12
de agosto de 1997, 1.549-34, de 11 de setembro de
1997, 1.549-35, de 9 de outubro de 1997, 1.549-36,
de 6 de novembro de 1997, 1.549-37, de 4 de dezembro de 1997, 1.549-38, de 31 de dezembrQ de
1997, 1.549-39, de 29 de janeiro de 1998, 1.5~9-40,
de 26 de fevereiro de 1998, 1.642-41, de 13 de março de 1998, e 1.651-42, de 7 de abril de 1998.
Art. 65. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A/t. 66. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do art. 22 da lei
nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967; a lei nº 5.327,
de 2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2º
do Decreto-Lei nº 701, de 24 de julho de 1969, os
arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1971, os §§ 1!! e 2º do art. 36 da lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973, a Lei nº 6.994, de 26 de maio
de 1982, a Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, os
arts. 1º, 2º e 9º da lei nº 8.948, de 8 de dezembro
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de 1994, o § 2º do art. 4º e o § 1!! do art. 34 da lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Hem 29:
Discussão, em tumo único, da Medida
Provisória nº 1.648-7, publicada no dia 24 de
abril de 1998, que "Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de
Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras
providências·. (Mensagem nº 278/98-CN nº 480/98, na origem)
Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
Prazo: 23-5-98.
'Foram apresentadas dez emendas dependendo
de pareceres. Daí por que designo Relator o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB RS Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente; o projeto de lei de conversão dispõe
sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação de programa nacional de publicização, a extinção dos órgãos e entidades que
menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais e dá outras providências.
Esse projeto é um ponto importante na reforma
administrativa. Razão social é uma forma de parceria entre o Estado e a sociedade, no qual uma entidade de direito privado - associações ou fundações
-, uma vez atendidos os requisitos da legislação, é
qualificada para executar serviços sociais não-exclusivos do Estado. Isso significa que diversas instituições públicas serão administradas por um conselho
de administração com membros do Poder Público,
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da sociedade civil, tendo agilidade de uma fundação
de direito privado, com o objetivo praticamente único
de melhorar o atendimento ao público.
As instituições públicas devem servir ao público. Uma razão social, como está posta nesse projeto
de conversão, encontra-se voltada para melhorar o
serviço à população.
Por isso, Sr. Presidente, quanto à admissibilidade dessa medida provisória, defendemos sua
aprovação devido à sua urgência e à sua relevância.
No que tange ao mérito, rejeitamos as emendas
apresentadas, que são dez. Mas fizemos alterações
na medida provisória, concluindo, portanto, por projeto de lei de conversão apresentado à Mesa.

selho de administração e uma diretoria definidos nos
termos do estatuto, asseguradas àquela composição
e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado
de deliberação superior, de representantes do Poder
Público e de membros da comunidade, de notória
capacidade profissional e idoneidade moral;
e) composição e atrbuições da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do
relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de
novos associados, na forma do estatuto;

É o seguinte o projeto de lei de conversão apresentado:

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção
ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da
mesma área de atuação, ou ao patrimônio da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes
alocados;
11 - haver aprovação, quanto à conveniência e
oportunidade de sua qualificação como organização
social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou
regulador da área de atividade correspondente ao
seu objeto social e do Ministro da Administração Federal e Redorma do Estado.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
N!! 10 DE 1998
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades
que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
CAPíTULO I
Das Organizações Sociais
SEÇÃO I
Da Qualificação
Art. 1!! O Poder Executivo poderá qualificar
como organizações sociais pessoas jurídicas de direto privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei.
Art. 2!! São requisitos espcíficos para que as
entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo,
dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à
respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c} previsão expressa da entidade ter, como órgãos' de' deliberação superior e de direção, um con-

SEÇÃO 11
Do Conselho de Administração
Art. 3º O conselho de administração deve estar
estruturado nos termos que dispuser o respectivo
estatuto, observados, para os fins de atendimento
dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios
básicos:
I - ser composto por:
a} vinte a quarenta por cento de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo
estatuto da entidade;
b} vinte a trinta por cento de membros natos
representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
c} até dez por cento, no caso de associação c.ivil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
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d) dez a trinta por cento de membros eleitos
pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) até dez por cento de membros indicados ou
eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
11 - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de quatro anos,
admitida uma recondução;
111 - os representantes de entidades previstos
nas alíneas a e b do inciso I devem corresponder a
mais de cinqüenta por cento do conselho;
IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a
voto;
VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente,
no mínimo, três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda e custo
por reunião da qual participem;
VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para
integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao
assumirem funções executivas.
Art. 4º Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas
do conselho de administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para
consecução do seu objeto;

11 - aprovar a proposta de contrato de gestão
da entidade;
111 - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade,
que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma
de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois
terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a con-
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tratação de obras, serviços, compras e alienações e
o plano de cargos, salários e benéficos dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados
pela diretoria;
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e
metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade,
com o auxílio de auditoria externa.
SEÇÃO 111
Do Contrato de Gestão
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se
por contrato e gestão o instrumento firmado entre o
Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades
relativas às áreas relacionadas no art. 1
Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e
a organização social, discriminará as atribuições,
responsabilidades e obrigações do Poder Público e
da organização social.
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser
submetido, após aprovação pelo conselho de administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.
Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de
execução, bem como previsão expressa dos critérios
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
11 - a estipulação dos limites e critérios para
despesa com remuneração e vantagens de qualquer
natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício de
suas funções.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas do contrato
de gestão de que sejam signatários.

º.
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SEÇÃO IV
Da Execução e Fiscalização
do Contrato de Gestão
Art. 8 9 A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo
órgão ou entidade supervisora da área de atuação
correspondente à atividade fomentada.
§ 19 A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a
, qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, relatório pertinente à execução do contrato
de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao
exercício financeiro.
§ 29 Os resultados atingidos com a execução
do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada
pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e
adequada qualificação.
§ 39 A comissão deve encaminhar à autoridade
supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação
procedida.
Art. 99 Os responsáveis pela fiscalização da
execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública por
organização social, dela darão ciência ao Tribunal
de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.
Art. 10. Sem prejuízo da medida a que alude o
artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos
fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem
pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral ou
à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos
bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro,
que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado
dano ao patrimônio público.
§ 19 O pedido de seqüestro será processado
de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do
Código de Processo Civil.
§ 29 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações mantidas pelo demandado
no País e no exterior, nos termo da lei e dos tratados
internacionais.
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§
Até o término da ação, o Poder Público
permanecerá como depositário e gestor dos bens e
valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela
continuidade das atividades sociais da entidade.
SEÇÃO V
Do Fomento às Atividades Sociais
Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais ficam declaradas como entidades de
interesse social e utilidade pública, para todos os
efeitos legais.
Art. 12. Às organizações sociais poderão
ser destinados recursos orçamentários e bens
públicos necessários ao cumprimento do contrato
de gestão.
§ 19 Ficam assegurados às organizações sociais
os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma
de desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 29 Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de
gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização
social.
§ 39 Os bens de que trata este artigo serão
destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.
Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos
para uso poderão ser substituídos por outros de
igualou maior valor, condicionado a que os novos
bens integrem o patrimônio da União.
Parágrafo único. A permuta de que trata o caput deste artigo dependerá de prévia avaliação do
bem e expressa autorização do Poder Público.
Art. 14. Fica facultado ao Poder Executivo a
cessão especial de servidor para as organizações
sociais, com ônus para a origem.

§ 1!l Não será incorporada aos vencimentos ou
à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela
organização social.
§ 29 Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a
servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional
relativo ao exercício de função temporária de direção
e assessoria.

§ 39 Os servidores cedidos perceberão as vantagens do cargo a que fazem juz no órgão de ori-
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gem, quando ocupantes de cargos de primeiro e segundo escalões na organização social.
Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União,
os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3º, para as entidades
qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando
houver reciprocidade e desde que a legislação local
não contrarie os preceitos desta Lei e a legislação
específica do âmbito federal.
SEÇÃO VI
Da Desqualificação
Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à
desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa, respondendo os dirigentes da organização
social, individual e solidariamente, pelos danos ou
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A desqualificação importará a reversão
dos bens permitidos 'e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
CAPíTULO 1/
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 17. A organização social fará publicar, no
prazo máximo de noventa dias, contado da assinatura
do contrato de gestão, regulamento próprio contendo
os procedimentos que adotará para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.
Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da
área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único da Saúde, expressos no art.
198 da Constituição Federal e no art. 7º da lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber
recursos e veicular publicidade institucional de entidades e direito público ou privado, a título de apoio
cultural, admitindo-se o patrocínio de programas,
eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada
de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.
Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização
- PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e cri-
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térios para a qualificação de organizações sociais, a
fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União,
que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais, qualificadas na forma desta lei,
observada as ~eguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
11 - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;
111 - controle social das ações de forma transparente.
Art. 21. Ficam extintos o laboratório Nacional,
de luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e T ecnológico - CNPq, a Fundação Roquette Pinto, entidade
vinculada à Presidência da República.

§ 1º Competirá ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de luz
Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, cabendolhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.
§ 2º No curso do processo de inventário "da
Fundação Roquette Pinto, até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta
lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas
no anexo I, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades mencionadas no caput.
§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação
Roquette Pinto seja parte, ativa ou passivamente,
serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral
da União.
Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a
extinguir a Fundação Escola Nacional de Administração Pública, entidade vinculada ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e o Instituto Nacional de Câncer, órgão integrante da estrutura do Ministério da Saúde, bem como a permitir a
absorção de suas atividades por entidades qualificadas como organizações sociais.
Art. 23. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata
esta lei, observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão
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garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes
do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro
em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados
no anexo 11 desta Lei, sendo facultada aos órgãos e
entidades supervisoras, a seu critério exclusivo, a
cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus
para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, observado os
§§ 19 e 2º do art. 14;
" - a desativação das unidades extintas serão
realizada mediante inventário de seus bens imóveis e
de seu acervo físico, documental e material, bem como
dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das
atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;
11\- os recursos e as receitas orçamentárias de
qualquer natureza, destinados às unidades extintas,
serão utilizados no processo de inventário e para a
manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão;
IV - quando necessário, parcela dos recursos
orçamentários poderá ser reprogramada, mediante
crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo
desembolso financeiro para a organização social;
V - encerrados os processos de inventário, os
cargos efetivos vagos e os em comissão serão considerados extintos;
VI - a organização social que tiver absorvido
as atribuições das unidades extintas poderá adotar
os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".
§ 1º A absorção pelas organizações sociais
das atividades das unidades extintas efetivar-se-á
mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 69 e 79 desta Lei.
§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV deste artigo parcela
dos recursos decorrentes da economia de despesa
incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.
Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizados a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao Govemo daquele Estado.
Art. 25. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.648-7, de 23 de
abril de 1998.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ANEXO I
(Lei nº, de
de 1998)
Órgão e
Entidade
Extintos

Entidade
Autorizada a
ser qualificada

Registro Cartorlal

Laboratóno
Associação
Primeiro Ofício de Registro de
Nacional
de Brasileira de Títulos e Documentos da CidaLuz Síncrotron Tecnologia de de de Campinas - SP, número
Luz Síncrotron de ordem 169367, averbado na
-ABTLuS
mscnção n9 10.814, Livro A-36,
Fls. 01.
Fundação
ASSOCiação de
Roquette Pinto Comunicação
Educativa
Roquette Pinto
-ACERP

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, Av. Preso Roosevelt,
126. Rio de Janeiro - RJ.
apontado sob o número de
ordem 624205 do protocolo do
hvro A n2 54. registrado sob o
número de ordem 161374 do
livro A nQ 39 do registro civil das
pessoas jurídicas.

ANEXO \I
(Lei nº ,de
de 1998)
Órgão e Entidade Extintos

Quadro em Extinção

Laboratório Nacional de Luz Conselho Nacional de DesenSincrotron
volvlmento Científico e Tecnológico - CNPq
Fundação Roquette Pinto

Órgão e Entidade a Extinguir

Ministéno da Administração
Federal e Refonna do Estado

Quadro em Extinção

Fundação Escola Nacional de Ministério da Administração
Administração Pública
Federal e Refonna do Estado
Instituto Nacional de Câncer

Ministério da Saúde

o SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- O parecer conclui pela admissibilidade da medida
e pelo mérito, nos termos do Projeto de Conversão
nº 10, que oferece e pela rejeição das emendas
apresentadas.
Em discussão a medida provisória as emendas
e o projeto de lei de conversão.
Concedo a palavra ao Deputado José Pinotti.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia.
SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT - SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, na forma como se
apresenta, parece bom. As organizações sociais foram inicialmente copiadas de organizações seme-
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