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msP6E SOBRE QUALIFICAQ/T0 DE ENTIDADES

SEM FINALIDADE ECONGMICA
COMO
ORGANIZ/1(.‘/i0 SOCIAL E CELEBRAQTO DE
CONTRATO DE assr/I0, E DA’ oumqs
PROVIDENCIAS.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO D0 SUL, ESTADO D0 ESPiRlT0
SANTO, no uso de suas atribuigoes legais, conforme determina 0 art. 30 da
Constituigﬁo Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Organica Municipal, e
demais normas que regem a matéria, faz saber que a Cémara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
I

~

~

DA AREA DE ATUACAO E QUALIFICAQAO
Art. 19. O Poder Executivo ﬁca autorizado a qualificar como organizagoes sociais

as pessoas juridicas de direito privado, sem fins economicos, cujas atividades e
servigos sejam dirigidos é area de saude, atendidos os requisitos previstos nesta

lei.
Parégrafo unico. As organizagoes sociais qualificadas nos termos do “caput”
deste artigo seréo submetidas ao controle interno do Poder Executivo.

Art. 29. S50 requisitos especificos para que as entidades privadas referidas no art.
19 desta lei habilitem-se a qualiﬁcagao como organizagéio social:
I - comprovar 0 registro em Cartorio competente de seu ato constitutivo,
dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos a respectiva area de atuagiio;

b] ﬁnalidade néio-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das proprias atividades;
c] ter, como orgéios de deliberagéio superior e de diregéio, um conselho de

administragﬁo e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas
-1.
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MUNIClPlO DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espirito Santo
aquele composicao e atribuicoes normativas e de controle basicas previstas nesta
lei;

d) composicao e atribuicoes da diretoria;
e) obrigatoriedade de publicacao anual em qualquer meio de comunicacao,
inclusive digital, dos relatorios financeiros e do relatorio de execucao do contrato
de gestao;
f) no caso cle associacao civil, a aceitacao de novos associados, na forma do
estatuto;

g) proibicao de distribuicao de bens ou de parcela do patrimonio liquido em
qualquer hipotese, inclusive em razao de desligamento, retirada ou falecimento
de associado ou membro da entidade;
h) previsao de incorporacao integral do patrimonio, dos legados ou das doacoes
que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de
suas atividades, em caso de extincao ou desqualificacao, ao patrimonio de outra
organizacao social qualificada na mesma area de atuagao, ou ao patrimonio do
Municipio, na proporcao dos recursos e bens por ele alocados nos termos do
contrato de gestao;
ll - haver aprovacao, quanto ao cumprimento integral dos requisitos para sua
qualificacao, do Secretario Municipal de Sande.
Art. 39. A qualiﬁcacao da entidade como Organizacao Social dar-se-a por ato

conjunto da Procuradoria Municipal e do Secretario Municipal de SaL’1de,podendo
ocorrer a qualquer tempo e independente de prévio processo de selecao.
Art. 49. O requerimento de qualificacao da entidade sera instruido com a

comprovacao do registro de seu ato constitutivo ou alteracao posterior, dirigido
ao prefeito Municipal.
Art. 59. Sem prejuizo do disposto nesta lei, poderao ser estabelecidos em Decreto
Municipal outros requisitos de qualificacao para as organizacoes sociais.

DA PERDA DA QuALn=1cAcAo
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Art. 69. A entidade perdera a sua qualificacao corno Organizacao Social, a
qualquer tempo, quando houver alteracao nas condicoes que ensejaram sua
qualificacao, ou quando for constatado descumprimento culposo das disposicoes
contidas no Contrato de Gestéio.

§ 19. A desqualiﬁcacao seré precedida de processo administrativo, conduzido por
Comissao Especial a ser designada pelo Chefe do Executive, assegurado o direito
de ampla defesa e contraditorio, respondendo os dirigentes da Organizacao
Social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuizos decorrentes de sua
acao ou omissao.
§ 29. A desqualificacao importara restituicao dos bens cujo uso lhes tenha sido
permitido pelo Municipio e de outros que eventualmente tenha adquirido na
constancia do Contrato de Gestao para a execucao da atividade, bem como os
valores entregues para utilizacao da Organizacao Social, inclusive doacoes
recebidas de terceiros para execucao das atividades relacionadas ao Contrato de
Gestao, sem prejuizo de outras sancoes cabiveis, sendo que a apuracao de
eventuais excedentes seré realizada em balanco contabil.

no CONTRATO DE GESTAO
Art. 79. Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestao o instrumento
firmado entre 0 Poder Publico e a entidade qualificada como organizacao social,
com vistas a formacao de parceria entre as partes para fomento e execucao de
atividades relacionadas a area de saude.
Paragrafo unico. O Poder Publico dara publicidade da decisao de firmar cada
contrato de gestao, indicando as atividades que deverao ser executadas, nos
termos do art. 19 desta lei.
Art. 89. A celebracéo do contrato de gestao sera precedida de processo seletivo,
quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o servico objeto da
parceria, nos termos do regulamento.

Art. 99. O contrato de gestéio celebrado pelo Municipio discriminara as
atribuicoes, responsabilidades e obrigacoes do Poder Publico e da entidade
contratada e sera publicado na integra na Imprensa Oficial do Municipio.

Art. 10. Na elaboracao do contrato de gestao, devem ser observados os principios
inscritos no art. 37 da Constituicao Federal e também, os seguintes preceitos:
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MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espirito Santo

I - especiﬁcacao do programa de trabalho proposto pela organizacao social,

estipulacao das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execucao,
quando for pertinente, bem como previsao expressa dos critérios objetivos de
avaliacao de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade
e produtividade;
II - estipulacao dos limites e critérios para a despesa com a remuneracao e
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e
empregados das organizacoes sociais, no exercicio de suas funcoes.
Paragrafo (mico. O Secretario Municipal de Satide devera definir as demais
clausulas necessarias aos contratos de gestao em que for signatario.
Art. 11. A assinatura de qualquer Contrato de Gestao devera ser previamente
submetida a Procuradoria Geral do Municipio para analise e parecer, devendo os
autos do processo administrativo serem remetidos ao referido Grgao em tempo
habil para apreciacao e devidamente instruidos, acompanhados de minuta do
instrumento e de justiﬁcativa para sua celebracao.
Art. 12. A prestacao de contas da Organizacao Social, a ser apresentada no
minimo trimestralmente, ou, a qualquer tempo, far-se-a por meio de relatorio
pertinente a execucao do Contrato de Gestao, contendo comparativo especifico
das metas propostas com os resultados alcancados, acompanhado dos
respectivos demonstrativos financeiros.
Paragrafo ilnico. Ao final de cada exercicio financeiro, a Organizacao Social
devera elaborar consolidacao dos relatérios e demonstrativos de que trata este
artigo e encaminha-la a Secretaria Municipal da area.
Art. 13. O setor competente da Secretaria Municipal da area responsavel pela
supervisao, fiscalizacao e avaliacao do Contrato de Gestao, emitira relatorio
técnico sobre os resultados alcancados pelas Organizacoes Sociais na execucao do
Contrato de Gestao e o encaminhara ao Titular da respectiva Pasta e ao orgao
deliberativo da entidade, até o filtimo dia do mes subseqiiente ao encerramento
de cada periodo avaliado, expresso no Contrato de Gestao.
Art. 14. Qualquer cidadao, partido politico, associacao ou entidade sindical é
parte legitima para denunciar irregularidades ou ilegalidades cometidas, pelas
entidades qualificadas como Organizacoes Sociais, a Auditoria Geral do Municipio.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO no sut
Estado do Espirito Santo
Art. 15. Aplicam-se aos Contratos de Gestao os principios estabelecidos na Lei
Federal n.9 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couberem, ou na que lhe vier
alterar ou substituir.
~

DA EXECUQAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO DE GESTAO

Art. 16. O Secretario Municipal de Saude presidira uma Comissao de Avaliacao, a
qual sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da execucao dos
contratos de gestao celebrados por organizacoes sociais no ambito de sua
competéncia, sem prejuizo da agao institucional dos demais orgaos normativos e
de controle interno e externo do Municipio, especialmente:
I - quanto as metas pactuadas e aos resultados alcancados; e
II - quanto ao aprimoramento da gestao da Organizacao Social e a otimizacao do
padrao de qualidade na execucao dos servicos e no atendimento ao cidadao.
§ 19. A Comissao de Avaliacao sera composta, além do Presidente, por:
I - dois membros da sociedade civil, escolhidos dentre os membros do Conselho
Municipal de Sande ou dos Conselhos Gestores dos equipamentos incluidos nos
Contratos de Gestao, quando existirem, ou pelo Prefeito;
II - um membro indicado pela Camara Municipal; e
III - trés membros indicados pelo Poder Executivo, com notoria capacidade e
adequada qualificacao.

§ 29. A entidade qualificada apresentara a Comissao de Avaliacao, ao término de
cada exercicio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse pdblico,
relatorio pertinente a execucao do contrato de gestao, contendo comparativo
especifico das metas propostas com os resultados alcancados, acompanhado da
prestacao de contas correspondente ao exercicio ﬁnanceiro.
~

§ 39. Os resultados atingidos com a execucao do contrato de gestao devem ser
analisados, periodicamente, pela Comissao de Avaliacao prevista no "caput" deste
artigo.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espirito Santo
§ 49. A Comissao devera encaminhar a autoridade supervisora relatorio
conclusivo sobre a avaliacao procedida.
§ 59. O Poder Executivo regulamentara a instalacao e o funcionamento da

Comissao de Avaliacao.
Art. 17. Os responsaveis pela fiscalizacao da execucao do Contrato de Gestao, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizacao

de recursos ou bens de origem publica por entidade qualificada como
Organizacao Social, dela darao ciéncia a Auditoria Geral do Municipio e ao
Secretario Municipal de Safide, sob pena de responsabilidade solidaria.
Art. 18. Sem prejuizo da medida a que se refere o art. 17 desta lei, quando assim
exigir a gravidade dos fatos ou o interesse pdblico, havendo indicios fundados de
malversacao de bens ou recursos de origem piiblica, os responsaveis pela
fiscalizacao representarao ao Ministério Pt'1blico e comunicarao a Procuradoria
Geral do Municipio para que requeira ao juizo competente a decretacao da
indisponibilidade dos bens da entidade e 0 seqiiestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente pt'1blico ou terceiro, que possam ter enriquecido
ilicitamente ou causado dano ao patrimonio ptiblico.
Paragrafo ﬁnico. Até o término de eventual acao, o Poder Pdblico permanecera
como depositario e gestor dos bens e valores seqiiestrados ou indisponiveis e
zelara pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Art. 19. Sao responsaveis solidarios pela execucao, acompanhamento e
fiscalizacao do Contrato de Gestao de que trata esta Lei, no ambito das
Organizacoes Sociais:
I - os membros da Diretoria Executiva da entidade, a qual cabera executar o
Contrato de Gestao e, se for o caso, fiscalizar a execucao em relacao as suas
entidades ﬁliadas; e
II - os membros dos orgaos deliberativos e de fiscalizacao da entidade.
D0 FOMENTO AS ATIVIDADES SOCIAIS
Art. 20. As entidades qualificadas como organizacoes sociais ficam declaradas
como entidades de interesse social e utilidade pfiblica, para todos os efeitos
legais.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO no SUL
Estado do Espirito Santo
Art. 21. As organizacoes sociais poderao ser destinados recursos orcamentarios e
bens pfiblicos necessarios ao cumprimento do contrato de gestao.
§ 19. Sao assegurados as organizacﬁes sociais os créditos previstos no orcamento
e as respectivas liberacoes ﬁnanceiras, de acordo com o cronograma de

desembolso previsto no contrato de gestao.
§ 29. Podera ser adicionada aos créditos orcamentarios destinados ao custeio do
contrato de gestao parcela de recursos para compensar afastamento de servidor
cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organizacao
social.
§ 39. Os bens de que trata este artigo serao destinados as organizacoes sociais,
dispensada licitacao, mediante permissao de uso, consoante clausula expressa do
contrato de gestao.
Art. 22. Os bens moveis publicos permitidos para uso poderao ser permutados
por outros de igual ou maior valor, desde que os novos bens integrem o
patrimonio do Municipio.
Paragrafo 1'1nico. A permuta a que se refere este artigo dependera de prévia
avaliacao do bem e expressa autorizacao do Poder Pdblico.
Art. 23. Fica facultado ao Poder Executivo o afastamento de servidor para as
organlzacoes SOCIHIS, COIII OYIUS para 3 OI'lg€II'1.

§ 19. Nao sera incorporada aos vencimentos ou a remuneracao de origem do

servidor afastado qualquer vantagem pecuniaria que vier a ser paga pela
organizacao social.

§ 29. Nao sera permitido o pagamento de vantagem pecuniaria permanente por
organizacao social a servidor afastado com recursos provenientes do contrato de
gestao, ressalvada a hipotese de adicional relativo ao exercicio de funcao
temporaria de direcao e assessoria.
§ 39. O servidor afastado percebera as vantagens do cargo a que fizer jus no orgao

de origem.

ms ORGANIZACOES socuus
9
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Art. 24. As organizagoes sociais sao pessoas juridicas de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, voltadas para atividades de relevante valor social, que independem de
concessao ou permissao do Poder Executivo, criadas por iniciativas de
particulares segundo modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e
fomentadas pelo Poder Pfiblico.
Art. 25. O Poder Executivo podera autorizar a transferéncia, para as
Organizacoes Sociais, de gestao e execucao de atividades e servicos conforme
indicado no art. 19, mediante Contrato de Gestao, observado 0 disposto nesta Lei.
Paragrafo ilnico. O Poder Pﬁblico devera conferir ampla publicidade ao
proposito de transferéncia da atividade ou servico, através de avisos publicados,
no minimo, por 01 (uma) vez no Diario Oficial do Estado, além da
disponibilizacao nos meios eletrénicos de comunicacao.
~

DA SELEQIAO DA ORGANIZAQAO SOCIAL

Art. 26. A selecao de entidades, para ﬁns da transferéncia de que trata esta Lei,
far-se-a com observancia das seguintes etapas:
I - publicacao do edital, previamente aprovado pela Procuradoria Geral do
Municipio;

Il - recebimento e julgamento das propostas;
III - emissao de parecer técnico;
IV - analise juridica do procedimento de selecao por parte da Procuradoria Geral
do Municipio; e
V - homologacao do resultado final da selecao de entidades por parte do
Municipio.

Art. 27.0 edital contera:
I - descricao detalhada da atividade a ser transferida, e dos bens e equipamentos
a serem destinados para esse fim;
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II - critérios objetivos para 0 julgamento da proposta mais vantajosa para a
Administracao Ptiblica;
III - prazo e local para apresentacao da proposta de trabalho; e
IV - Minuta do Contrato de Gestao.
Art. 28. A proposta de trabalho apresentada pela entidade devera conter os

meios financeiros necessarios a prestacao dos servicos a serem transferidos, e,
ainda:
I - especificacao do programa de trabalho proposto;
II - especificacao do orcamento;
III - definicao de metas operacionais e resultados, indicativas de melhoria da
eficiéncia e qualidade do servico, do ponto de vista econamico, operacional e
administrativo, e os respectivos prazos de execucao;
IV - definicao de indicadores adequados de avaliacao de desempenho e de
qualidade na prestacao dos servicos autorizados;
V - comprovacao da regularidade juridico—ﬁscal;
VI - comprovacao de experiéncia técnica para desempenho da atividade objeto do
Contrato de Gestao, especificamente de seus membros do Conselho de
Administragao e Diretoria.
§ 19. A exigéncia do inciso VI deste artigo limitar-se-a a demonstracao, pela
entidade, de sua experiéncia gerencial na area relativa ao servico a ser
transferido, bem como da capacidade técnica do seu corpo funcional, devendo o
edital estabelecer, conforme recomende 0 interesse pdblico, e considerando a
natureza dos servicos a serem transferidos, tempo minimo de existéncia prévia
das entidades interessadas a participar do procedimento de selecao.
§ 29. Na hipotese do Edital nao estabelecer tempo minimo de existéncia prévia, as

entidades com menos de 01 (um) ano de funcionamento comprovarao
experiéncia gerencial por meio da qualificacao do seu corpo diretivo.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO no sut
Estado do Espirito Santo
Art. 29. No julgamento das propostas serao observados, além de outros definidos
em edital, os seguintes critérios:
I - resultados a serem alcancados, quantitativos e qualitativos;
II - economicidade;
III - indicadores de eﬁciéncia e qualidade do servico;

IV - a capacidade técnica e operacional da candidata;
V - ajustamento da proposta as especificacées técnicas e aos critérios utilizados
pelo Poder Pdblico; e
VI - adequacao entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados.
Art. 30. Demonstrada a inviabilidade de competicao, e desde que atendidas as

exigéncias relativas a proposta de trabalho, podera ser dispensada a publicacao
de edital de concurso de projeto, devendo, contudo, serem observados os
principios da legalidade, moralidade, igualdade, publicidade, motivacao e
eficiéncia.
Paragrafo ﬁnico. Para os efeitos desta Lei, dar-se-a inviabilidade de competicao
quando:
I - apos a publicidade, apenas uma entidade houver manifestado interesse pela

gestao da atividade a ser transferida; e
II - houver impossibilidade material técnica das demais entidades participantes;
III - nos casos de emergéncia ou de calamidade ptiblica, quando caracterizada
urgéncia de atendimento de situacao que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a seguranca de pessoas ou continuidade de servicos pfiblicos
prestados.

Art. 31. So poderao participar do procedimento de selecao, as organizacoes que
estiverem qualificadas no Municipio de Rio Novo do Sul como organizacao social.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espirito Santo
Paragrafo Unico. Na hipotese deste artigo, a entidade tera que se qualiﬁcar como
organizacao social no Municipio até a data da assinatura do contrato, como
condicao indispensavel a celebracao do termo.
DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 32. 0 Municipio podera, sempre a titulo precario, autorizar as Organizacfies
Sociais o uso de bens, instalacoes e equipamentos pdblicos necessarios ao
cumprimento dos objetivos no Contrato de Gestao.

Paragrafo Unico. Os bens de que trata este artigo serao destinados as
Organizacoes Sociais, consoante clausula expressa do Contrato de Gestao.
Art. 33. A Organizacao Social mantera a designacao da unidade do servico que for
absorvido.
Art. 34. O Programa Municipal de Organizacoes Sociais nao obsta a
Administracao de promover a concessao ou a permissao de servicos de interesse
publico, nos termos da legislacao em vigor.
Art. 35. Os processos de transferéncia de servicos, de que trata esta Lei, que
estiverem em curso, passarao a obedecer a disciplina legal aqui estabelecida.
Art. 36. A entidade qualificada como Organizacao Social que celebrar Contrato de
Gestao com o Municipio devera adotar procedimentos compativeis com os

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia
para a contratacao de obras, servicos e compras com o emprego de recursos
provenientes do Poder PL'1blico.
Art. 37. Os Conselheiros e Diretores das organizacoes sociais nao poderao

exercer outra atividade remunerada, com ou sem vinculo empregaticio, na
mesma entidade.

Art. 38. A organizacao social fara publicar na Imprensa Oficial do Municipio, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato de
gestao, regulamento proprio contendo os procedimentos que adotara para
execucao dos servicos.

Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificacﬁes
orcamentarias necessarias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
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MUNICIPIO DE RIO NOVO no sut
Estado do Espirito Santo
Art. 40. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
Art. 41. Revogam-se as disposicﬁes em contrario, especialmente a Lei Municipal

n.9 715, de 20 de abril de 2017.
Dado e tracado no Gabinete do Prefeito Municipalde Rio ovo do Sul, aos 21 dias
do més de junho de 2017.
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