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 São as chamadas entidades do terceiro setor, que se 
contrapõem ao Estado (primeiro setor) e ao mercado 
(segundo setor).  
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 Características: 

• Não integram a administração pública, sendo instituições 
privadas. 

• Não exploram atividade econômica, atuando sem fins 
lucrativos na prestação de serviços de interesse social. 

• Colaboram com a administração pública, razão pela qual 
interessam ao Direito Administrativo, atraindo a incidência de 
algumas de suas regras. 
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 Serviços sociais autônomos: 

• Atuam no fomento e capacitação de certas atividades 
profissionais. 

• Formam o chamado “Sistema S”. 

• Mesmo sendo particulares, dependem de lei para sua criação, 
pois o Estado determina o recolhimento de tributos que serão 
utilizados em seu benefício. 

• Submetem-se a algumas regras de licitação e devem realizar 
processo seletivo de pessoal. 
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 Organizações sociais (OS): 

• Atuam em serviços considerados não exclusivos de Estado 
(como saúde e educação) e sem fins lucrativos. 

• São particulares que auxiliam na prestação de um serviço 
previsto na lei 9.637/98, associando-se ao Estado na 
execução. 

• Celebram contrato de gestão. 

• Podem receber transferências de recursos, cessão de bens e 
servidores etc. 
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 Organizações sociais (OS): 

• Devem possuir representantes do Poder Público em seu órgão 
dirigente. 

• Não podem distribuir qualquer tipo de lucro 

• Recebem a qualificação de “organizações sociais”. 
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 Organizações da sociedade civil de interesse público: 

• São as “OSICPs”, que não podem ser entidades religiosas, de 
classe, partidos políticos, cooperativas etc. 

• Semelhantes à OS. 

• Regidas pela lei 9.790/99. 

• Celebram termo de parceria. 

• Só podem receber a destinação de certos valores. 
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 Entidades de apoio: 

• São, geralmente, fundações de direito privado, mas podem 
assumir outra natureza. 

• São entidades sem fins lucrativos que atuam principalmente 
junto a hospitais e universidades públicas, auxiliando nas 
atividades de pesquisa e extensão. 

• Recebem orçamentos e outras subvenções públicas. 

• O vínculo que liga essas entidades à administração pública é o 
convênio.  
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Quadro resumo I: criação dos entes da administração indireta 

 

 Tipo de entidade Constituição 

Autarquias Direta pela lei 

Fundações públicas de direito público Direta pela lei 

Fundações públicas de direito privado, 
Sociedades de Economia Mista e 

Empresas Públicas 

 
Autorizada pela lei 

Serviços sociais autônomos Autorizada pela lei 
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Quadro resumo II: atos de vinculação com o Poder Público 

 

 Entidade Tipo de ato Celebrado com 

Agências executivas Contrato de gestão Ente que a criou 

Organizações sociais Contrato de gestão Ente subvencionante 

OSCIPS Termo de parceria Ente subvencionante 

Entidades de apoio Convênio Instituição que 
apoiam 


