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Comissão de Direito do Terceiro Setor 
 

 
 
Considerando a proximidade das eleições para Vereador e Prefeito em todo o 
país, a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP traz para as 
Organizações da Sociedade Civil uma importante reflexão a todos os envolvidos 
nas atividades de interesse social e no dia-a-dia de execução de políticas 
públicas. 
 
Sugerimos a seguinte reflexão sobre alguns temas importantes, que fazem 
parte da vida de toda a sociedade, nesta eleição e antes de decidir sobre o seu 
candidato verifique se este, tem visão clara das diversas políticas públicas e de 
como atuar para uma atividade colaborativa entre os diversos órgãos da gestão, 
para potencializar os recursos e garantir iniciativas que tenham metas e 
indicadores capazes de alterar a realidade social do seu Município: 
  
- Primeira Infância 0 a 3 anos: Os centros de educação infantil são 
equipamentos que precisam de atenção e investimento público. Seu candidato 
ampliará as parcerias com as associações e fundações para ampliar vagas de 
CEIS? 
  
- Primeira infância 4 a 6 anos: As crianças nessa fase estão no período 
intermediário entre os CEIs e os EMEIs. Como o seu candidato procurará 
atender essa demanda em parceria com as associações e fundações locais? 
  
- Educação Integral: a exemplo de alguns casos bem-sucedidos de educação 
integral, o seu candidato tem plano sobre a fase da adolescência e juventude 
da sua cidade? Tem proposta que atraia adesão e iniba a evasão escolar? Há 
parceria com organizações da sociedade civil em iniciativas que promovam a 
Educação, mesmo em função da pandemia e distanciamento social em 2021? 
  
- Aprendizagem: A Lei da Aprendizagem é uma das únicas políticas de governo 
que se perpetua ao longo dos anos e possui grande eficiência, inclui 
adolescentes e jovens de 14 a 24 anos no mundo do trabalho. Como o seu 
candidato pensa em fomentar a execução da Lei da Aprendizagem no seu 
Município? Apresentará proposta de cláusula de cumprimento da cota de 
aprendizes nos processos de licitação Municipal? Promoverá iniciativas para 
adesão de mais jovens a este programa através das organizações e empresas 
locais? 
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- Pessoa com Deficiência: A política Nacional de pessoa com deficiência é por 
vezes negligenciada nos Municípios, que precisam reconhecer formalmente a 
sua importância e trabalhar para a inclusão de pessoas com deficiência em 
cargos governamentais e no fomento de ações de capacitação, bem como, a 
inclusão comércio local. O apoio às famílias é feito quase que majoritariamente 
pelas organizações da sociedade civil, como seu candidato está trazendo 
solução para essa parte importante no Município? Há campanhas referentes a 
acidentes de trânsito, por exemplo, que é um dos fatores que mais causam 
deficiência em adultos? 
  
- Meio Ambiente: O seu candidato apresenta plano de crescimento e 
desenvolvimento sustentável? Ele aderiu a alguma plataforma de 
desenvolvimento com respeito ao meio ambiente local? Há propostas de 
turismo sustentável e manejo adequado, bem como, de proteção de áreas 
protegidas, reservas legais e áreas de preservação permanente? 
  
- Parcerias: Considerando as recentes mudanças no regime de parcerias entre 
as organizações da sociedade civil e a administração pública em geral, seu 
candidato está ciente da importância de considerar essas parcerias nos seus 
orçamentos, para continuidade de políticas públicas já em funcionamento? Há 
proposta de apoio às organizações da sociedade civil que atuaram no 
enfrentamento da COVID-19 em 2020 e prestarão contas a seguir? Tais como 
manual de prestação de contas, aditamento de parcerias, alterações do plano 
de trabalho, e etc.? 
  
- Títulos, Certificados e Qualificações: Ainda há em muitos Municípios a 
obrigação de manutenção de e título de utilidade pública municipal, 
certificados e outros documentos que não são eficientes para comprovar a 
eficiência da organização, seja no uso dos recursos públicos, seja no fomento 
de novas iniciativas, uma vez que, o próprio Título de Utilidade Pública Federal 
já foi revogado em 2015. Há proposta de atuação em parceria com menos 
entraves e medidas alternativas e mais eficientes para a relação com as OSCs? 
  
- Idosos: As organizações que atuam com idosos, seja com Casa Lar, NCI, ILPI 
possuem uma grande demanda fiscalizatória e grande parte dos Municípios não 
estão contribuindo na capacitação, apoio e instrução adequada dessas 
organizações. Como o seu candidato pretende se relacionar com as 
organizações que atuam com idosos na sua cidade? Há centros de atividades 
locais? Há previsão orçamentária para o atendimento desse público?  
 
- Pessoas em Situação de Rua: se você faz parte ou é voluntário em organização 
que atua neste âmbito, é fundamental identificar se o seu candidato possui 
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propostas reais e efetivas para atendimento da população em situação de rua 
e apoio ao trabalho desenvolvido localmente. 
 
-  Prevenção do Uso Indevido, Atenção e Reinserção Social de Usuários e 
Dependentes de Drogas: Como o seu candidato se manifesta sobre este tema? 
Ele procura entender essa questão e traz propostas para que sejam 
solucionadas no seu Município? Qual a visão dele sobre o tratamento e 
reinserção de usuários e dependentes de drogas e suas famílias? 
  
- Inovação e Tecnologia: o seu candidato tem entendido as inovações 
tecnológicas como algo dispendioso e difícil de implementar na sua cidade? 
Tem proposta para o apoio da sua organização em soluções tecnológicas 
eficientes no atendimento das políticas públicas, em especial o desafio imposto 
em função do distanciamento social e acesso à redes? Há organizações da sua 
cidade que poderiam contribuir tecnologicamente para soluções locais? Como 
seu candidato está propondo inovar tecnologicamente em parceria com a 
população e organizações locais? 
 
Selecionamos algumas sugestões de perguntas a serem feitas pelas redes 
sociais, e-mail ou mesmo nos planos de governo apresentados que podem ser 
utilizadas por analogia a todas as causas.  
 
Por fim, para esgotar todas as causas e demandas, ainda poderíamos citar 
saúde, cultura, desporto, capacitação profissional, entre outras áreas, mas 
dado o universo de organizações e atividades desenvolvidas, por cada uma 
conforme sua região, ilustramos ponderações que podem ser aplicadas como 
exemplo, nas causas que não foram contempladas, trazendo uma melhor 
reflexão sobre a sua escolha. 
 
Não se esqueça que seus candidatos, seja para Vereador, seja para Prefeito 
estarão atuando por quatro anos e neste período, você deve exercer também 
o controle social e fiscalização do exercício desta importante atribuição pública 
exercida pelo Vereador e Prefeito. 
 
Agradecimento especial aos membros da Comissão de Direito do Terceiro Setor 
com propostas no texto: Dra. Samira Miguel, Dra. Rozangela Borota Teixeira, 
Dr. Dalmo Oliveira Rodrigues, Dr. Rodrigo Nako, Dra. Alessandra Christina de 
Oliveira e Dr. Fabio Pereira, bem como todos os membros que apoiaram esta 
iniciativa divulgando nas suas redes sociais. 
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