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TEMA 

 

CONTRATO DE GESTÃO: EFICIÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E A 

RELAÇÃO DE EMPREGO A LUZ DO DIREITO DO TRABALHO 

 

1. RESUMO 

 

A eficiência apresenta como princípio dois aspectos: o primeiro diz respeito ao 

modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho 

possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; o segundo ao 

modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com 

o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço 

público.1  

Desta forma, o contrato de gestão é uma ferramenta de fundamental importância 

no apoio do poder publico através das organizações sociais, desempenhar de 

maneira mais eficiente os serviços públicos em saúde, onde podemos avaliar os 

indicadores das organizações, e se de fato existe melhora significativamente na 

gestão bem como qual relação do trabalho vem sendo aplicado e como se avalia 

perante o direito do trabalho no contexto desta relação de emprego com as 

organizações sociais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O contrato de gestão é um modelo de contratualização da administração pública 

com as organizações sociais, com a pretensão de fazer que os serviços públicos 

se tornem mais eficientes, proporcionando mais autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira estabelecendo metas de desempenho aos contratados. 

 

A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga 

a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber 

determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções 

                                                             
1 Obitida de http://www.webartigos.com/artigos/o-principio-da-eficiencia-na-gestao-
publica/14519/#ixzz3AhF9lXR3, acesso em 27.08.2014. 



fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de 

interesse da comunidade2. 

 

A relação de emprego para as entidades de organização social sem fins 

lucrativos, não é diferente de qualquer outra empresa, uma vez que estão 

presentes os pressupostos da relação do trabalho, estando sujeitas às normas 

trabalhistas, conforme dispõe o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo propõe uma reflexão da importância da contratação das 

organizações sociais através do contrato de gestão, analisando a relação da 

parceria publico privado, bem como a relação trabalhista na administração e 

gestão destes serviços públicos, com avaliação da eficácia na gestão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho está baseado na metodologia de Vergara3 que classifica as 

pesquisas quanto aos seus fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins – Trata-se de uma investigação descritiva e explicativa. 

Quanto aos meios - Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto vai abordar o universo da pesquisa bibliográfica concentrando-se em  

temas como: contrato de gestão, legislação constitucional, relação emprego , 

organização social, modelos gestão, indicadores, eficiência serviços públicos. A 

amostra se deu por acessibilidade, uma vez que não foi utilizado procedimento 

estatístico na pesquisa, mas sim, buscou-se uma amostra considerável de 

literaturas que abordam os dois temas principais da pesquisa: Contrato gestão e 

organização social, e que pode assim dar o suporte necessário a conclusão do 

problema. 

                                                             
2
 Obtida de  "http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista5/5rev6.htm " , acesso em: 27.08.2014. 

3
 VERGARA, SYLVIA CONSTANT. PROJETO E RELATÓRIOS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. SÃO PAULO: ATHAS, 2005. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Averiguar através da pesquisa se teve melhoria com este modelo de parceria 

publico e privados com a administração e gestão das organizações sociais, e os 

reflexos trabalhistas a luz do direito do trabalho, bem como se atingiu o objetivo 

da legislação em tornar mais eficiente o poder publico através dos contratos de 

gestão. 
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