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Concepção
Gestão Pública Democrática

Exemplos

Fomento
Incentivar e reconhecer
ações de interesse público
desenvolvidas pelas
organizações da sociedade
civil.
Proposição dos termos, com
livre iniciativa, pela OSC, que
apresenta ideias a serem
desenvolvidas, com
características próprias da
sociedade civil como
inovação e criatividade.

Organizações da sociedade
civil.
O fomento às iniciativas das
OSCs amplia a participação
social das OSCs na gestão
pública democrática, na
medida em que apoia
propostas que arejam a ação
estatal, amplifica o alcance
das ações de interesse
público desenvolvidas ou
criadas pelas OSCs, além de
estimular novas tecnologias
sociais. Assegura maior
autonomia das OSCs.

Atuação de OSCs para
desenvolver metodologia de
trabalho com pessoas com
deficiência em abrigos
empoderando o público em
relação aos seus direitos. A
parceria envolve a
formatação de um curso, a
partir da escuta dos
abrigados com deficiência,
com capacitação de agentes
e sistematização de pontos
de atenção. O produto é a
entrega da metodologia, do
curso, dos agentes
capacitados e das análises
realizadas, descritos no
relatório final de execução do
objeto.

Colaboração
Atuar em colaboração com
organizações da sociedade
civil para execução de
políticas públicas.
Proposição dos termos, com
parâmetros mínimos
ofertados, pela
Administração Pública, para
que organizações
complementem a atuação do
Estado em ações conhecidas
e estruturadas, com a
expertise da sociedade civil.
Administração Pública
A colaboração de OSCs em
iniciativas da Administração
Pública amplia a participação
social das OSCs na gestão
pública democrática, na
medida em que compartilha
a gestão dos resultados que
se pretende alcançar com as
organizações que aproximam
a demanda local com as
políticas públicas, por
características como
capilaridade e mediação com
públicos ou territórios
específicos.
Atuação de OSCs em serviços
tipificados da assistência
social segundo as regras do
Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, como o serviço
de abrigamento de pessoas
com deficiência. A parceria
envolve a gestão do
cotidiano do abrigo e a
manutenção correlatas para
o bom funcionamento do
equipamento público. O
serviço necessário prestado
será descrito no relatório
final de execução do objeto.

