
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 055, DE 18 DE MAIO DE 2018.

Regulamenta a Lei Municipal nO 8.345, de

18 de abril de 2018 que dispõe sobre a
qualificação de entidades sem fins

lucrativos como organizações sociais, no
âmbito do Município de Carazinho.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei Orgânica

Municipal,

DECRETA:

CAPITULO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O Poder Executivo poderá qualificar como organização social pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde,

cultura, esporte, lazer e recreação, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei n°

8.345, de 18 de abril de 2018, e neste Decreto.

Art. 2° É vedada a qualificação de organizações sociais para

desenvolvimento de atividades:

I - exclusivas de Estado;

11 - de apoio técnico e administrativo à administração pública municipal; e

111 - de fornecimento de instalação, bens, equipamentos ou execução de obra

pública em favor da administração pública municipal.

Art. 3° O atendimento aos requisitos estabelecidos nos art. 2°, art. 3° e art. 4°

da Lei nO 8.345/2018, é condição indispensável à qualificação de entidade privada como

organização social.

Art. 4° A qualificação de organização social obedecerá às seguintes diretrizes:
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I - o processo de qualificação vinculará as partes à assinatura do contrato de

gestão;

11- o objeto social da entidade, definido em seu estatuto, será aderente à
atividade a ser publicizada;

111- os órgãos e as entidades públicos representados no Conselho de

Administração da entidade privada serão aqueles diretamente responsáveis pela

supervisão, pelo financiamento e pelo controle da atividade; e

IV - os representantes da sociedade civil no Conselho de Administração serão

escolhidos no âmbito da comunidade beneficiária dos serviços prestados pela organização

social e atenderão aos requisitos de notória capacidade profissional e idoneidade moral.

Art. 5° O processo de qualificação de entidade privada sem fins lucrativos

como organização social compreende as seguintes fases:

I - decisão de publicização;

11- seleção da entidade privada;

111- publicação do ato de qualificação; e

IV - celebração do contrato de gestão.

CAPITULO 11

DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

Seção I

Decisão De Publicização

Art. 6° A proposta de publicização das atividades de que trata o art. 1° da Lei

nO8.345/2018, será encaminhada pelo dirigente da área ao Prefeito Municipal, devidamente

justificada, e explicitará as razões que fundamentam a conveniência e a oportunidade da

opção pelo modelo das organizações sociais.

i 1° A fundamentação de que trata o caput conterá todas as informações

pertinentes à tomada de decisão, entre as quais:

I - a descrição das atividades;

II - a análise e a caracterização da comunidade beneficiária das atividades e a

definição dos órgãos e das entidades públicos responsáveis pela supervisão e pelo

financiamento da organização social;
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111- os objetivos em termos de melhoria para o cidadão-cliente na prestação

dos serviços com a adoção do modelo de organização social;

IV - a demonstração, em termos do custo-benefício esperado, da absorção da

atividade por organização social, em substituição à atuação direta do Estado, considerados

os impactos esperados a curto, médio e longo prazo;

V - as informações sobre cargos, funções, gratificações, recursos

orçamentários e físicos que serão desmobilizados, quando a decisão implicar em extinção

de órgão, entidade ou unidade administrativa da administração pública municipal

responsável pelo desenvolvimento das atividades;

VI - quando for o caso, análise quantitativa e qualitativa dos profissionais

atualmente envolvidos com a execução da atividade, com vistas ao aproveitamento em

outra;

VII - previsão de eventual cessão de imóveis e de outros bens materiais;

VIII - a estimativa de recursos financeiros para o desenvolvimento da

atividade durante o primeiro exercício de vigência do contrato de gestão e para os três

exercícios subseqüentes; e

IX - quando for o caso, a anuência da publicização pelo conselho de política

pública da referida área.

Seção 11

Da Seleção Da Entidade Privada

Art. 7° A seleção da entidade privada sem fins lucrativos a ser qualificada

como organização social observará as seguintes etapas:

I - divulgação do chamamento público;

II - recebimento e avaliação da documentação e das propostas;

111- publicação do resultado provisório;

IV - fase recursal; e

V - publicação do resultado definitivo.

Art. 8° Não poderá participar do chamamento público a entidade privada sem

fins lucrativos que:

I - tenha sido desqualificada como organização social, por descumprimento

das disposições contidas no contrato de gestão, nos termos do art. 15 da Lei nO8.345/2018,
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em decisão irrecorrível, pelo período que durar a penalidade;

11- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada;

111- tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que
durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o

órgão supervisor ou a entidade supervisora; e

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública;

IV - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por

qualquer ente federativo, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos; e

V - não possuam comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, por meio de:

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais;

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa do

Município sede ou domicílio da entidade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS; e

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Art. 9° Poderá participar do processo seletivo, na condição de qualificação

provisória, a entidade privada sem fins lucrativos que, no momento da apresentação da

documentação, não comprovar o registro de seu ato constitutivo um conselho de

administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, assegurando a composição

e atribuições normativas e de controles básicas previstas na Lei nO8.345/2018.

t 1° Para a execução do objeto do contrato de gestão, poderá ser criado um

conselho de administração específico desde que criada uma filial da entidade.

t 2° Na hipótese da participação na forma do 9 1°, a entidade poderá

apresentar a documentação solicitada referente à matriz, na condição de qualificação

provisória, ficando condicionada a qualificação definitiva nos termos do 9 2° do art. 12 deste

Decreto.

Art. 10. O processo de seleção da entidade privada se iniciará com a
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divulgação de chamamento público que definirá, entre outros aspectos:

I - a atividade a ser executada e dos bens e recursos a serem destinados

para esse fim;

II - as metas e indicadores de gestão dos serviços;

111- o limite máximo de orçamento previsto para realização das atividades e

serviços;

IV - os critérios de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração

Pública;

V - o prazo, não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, para apresentação da

documentação e das propostas de trabalho, bem como do prazo preclusivo para a entidade

vencedora do processo seletivo, acaso qualificada provisoriamente como organização

social, comprovar o atendimento dos requisitos necessários à qualificação definitiva, sob

pena de inabilitação;

VI - da minuta do contrato de gestão.

Art. 11. A seleção das entidades privadas sem fins lucrativos inscritas no

chamamento público será realizada por comissão de avaliação especialmente criada para

esta finalidade pelo Prefeito Municipal, a quem compete:

I - receber os documentos e programas de trabalho propostos no processo se

seleção;

11- avaliar a documentação referente à habilitação provisória ou definitiva,

tendo em vista à qualificação de organização social;

111- avaliar e classificar os programas de trabalho apresentados, em

conformidade com as regras e critérios estabelecidos no edital, bem como declarar a

vencedora do processo de seleção;

IV - receber e julgar os requerimentos apresentados no âmbito do processo

de seleção e processar os recursos;

V - dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões.

~ 1° A Comissão Especial de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo,

diligências para verificar a autenticidade das informações apresentadas ou para esclarecer

dúvidas ou omissões.

~ 2° À comissão de que trata o caput competirá a avaliação das entidades
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privadas participantes quanto ao atendimento dos requisitos legais, das diretrizes e dos

critérios estabelecidos neste Decreto e dos critérios definidos no chamamento público.

i 3° Observado o prazo estabelecido no chamamento público, a comissão

responsável pela avaliação elaborará relatório conclusivo, que explicitará:

I - em relação a documentação apresentada pelas entidades:

a) a relação das entidades privadas aptas a qualificação definitiva;

b) a relação das entidades privadas aptas a qualificação provisória, na forma

do disposto no art. 9° deste Decreto; e

c) a relação das entidades privadas inabilitadas e o motivo para tal.

11- em relação a proposta de trabalho nos casos de existir mais de uma

entidade privada participante apta a qualificação provisória ou definitiva, a escolha

justificada da entidade privada que melhor atendeu aos critérios estabelecidos edital de

chamamento; e

111- a classificação dos programas de trabalho apresentados.

i 4° O resultado provisório, de acordo com o relatório conclusivo da comissão

de avaliação será publicado na imprensa oficial do município e a íntegra do relatório será

publicada no sítio eletrônico oficial do município.

i 5° Do resultado provisório de que trata o ~ 4° caberá recurso no prazo de 05

(cinco) dias úteis, contado da data de publicação, que será dirigido à comissão responsável

pela decisão recorrida e publicado no site do município.

i 6° Após a interposição do recurso as outras proponentes, poderão oferecer

contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

i 7° A comissão recorrida terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado da data a

que se refere o ~ 6°, para análise.

i 8° Na hipótese de não haver reconsideração da decisão, os autos do

processo de chamamento público serão encaminhados à autoridade superior para decisão

sobre o recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de decisão a que se refere o ~

7°.
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~ 9° O resultado definitivo, contendo a classificação final será publicado na

imprensa oficial do município e a íntegra será publicada no sítio eletrônico oficial do
município, do qual não caberá mais recurso.

Seção 111

Publicação DoAto De Qualificação

Art. 12. A qualificação de entidade privada como organização social será

formalizada em ato do Prefeito Municipal, devendo observar:

I - a classificação final no processo de seleção correspondente ao objeto de
publicização;

11- haver aprovação, quanto ao cumprimento integral dos requisitos para sua

qualificação, do Secretário ou Titular do órgão supervisor ou regulador da área de atividade

correspondente ao seu objeto social;

~ 1° Caso a entidade vencedora do processo seletivo tenha obtido, até então,

somente a qualificação provisória, nos termos do art. 9° deste Decreto, será condição para

emissão do ato de qualificação a comprovação de adequação de seu ato constitutivo,

devidamente registrado.

~ 2° Além da comprovação de que trata o 9 1°, no caso da entidade prever a

criação de filial para execução do objeto do contrato de gestão, deverá ser apresentado o

comprovante de inscrição da filial junto a Receita Federal do Brasil.

t 3° Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das

comprovações de adequação de que tratam os 99 1° e 2°.

t 4° Se no prazo estipulado no 9 3° a entidade vencedora não comprovar as

adequações necessárias, decairá o direito à qualificação, podendo a administração

convocar a entidade com colocação imediatamente seguinte no processo seletivo para

proceder com sua qualificação nos termos deste artigo.

t 5° O ato de qualificação de entidade privada como organização social será
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específico e indicará a entidade privada qualificada, a atividade e o número do processo

administrativo relativo ao chamamento público.

Seção IV

Da Celebração do Contrato de Gestão

Art. 13. Para os efeitos deste Decreto, considera-se contrato de gestão o

acordo firmado entre o Município de Carazinho e a entidade qualificada como organização

social, com vistas à formação de parceria para a gestão, fomento e execução de atividades

constantes no art. 10 deste Decreto.

Art. 14. O contrato de gestão, formalizado por escrito, discriminará as

atribuições, responsabilidades e obrigações das partes devendo conter, em especial,

cláusulas que disponham sobre:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela Organização Social,

estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execução, bem como

previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,

mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - obrigatoriedade de constar, como parte integrante do instrumento, a

proposta de trabalho, o orçamento, o prazo do contrato e as fontes de receita para sua

execução;

111 - em caso de rescisão do contrato de gestão e no prazo de até 90

(noventa) dias, a incorporação do patrimônio, dos legados e doações que lhe foram

destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao

patrimônio do Município ou de outra Organização Social qualificada na forma desta Lei, que

vier a celebrar contrato de gestão com o Poder Público, ressalvados o patrimônio, bens e

recursos pré-existentes ao contrato de gestão;

IV - obrigatoriedade de publicação anual de síntese do relatório de gestão e

do balanço na imprensa oficial do município e, de forma completa, no sítio eletrônico do

município e no da Organização Social, se houver;

V - vinculação dos repasses financeiros que forem realizados pelo Poder

Público ao cumprimento das metas pactuadas no contrato de gestão;

VI - permissão de uso dos bens móveis e imóveis destinados à organização

social;
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VII - manutenção e conservação de bens móveis, imóveis e acervos;

VIII - o prazo, não superior a 90 (noventa) dias, contados da assinatura do

contrato de gestão, para apresentar regulamento próprio contendo os procedimentos que

adotará para a contratação de obras e serviços com recursos provenientes do Poder

Público;

IX - hipóteses de rescisão; e

X - nos contratos de gestão celebrados no âmbito da saúde deverá ainda ser

incluída cláusula que assegure o atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de

Saúde - SUS.

Parágrafo único. É requisito para celebração do Contrato de Gestão, a

apresentação da ata com a aprovação da proposta do contrato de gestão pelo Conselho de

Administração da entidade, conforme art. 4°, inciso 11, da Lei Municipal 8.345 de 18 de abril

de 2018.

Art. 15. A administração designará Comissão de Acompanhamento,

Fiscalização e Avaliação da execução do contrato de gestão, nos termos deste Decreto.

Art. 16. O contrato de gestão, de vigência plurianual, poderá ser alterado por

meio de termos aditivos mediante acordo entre as partes.

Art. 17. O contrato de gestão poderá ser renovado por períodos sucessivos, a

critério da autoridade supervisora, condicionado à demonstração do cumprimento de seus

termos e suas condições.

~ 1° A decisão da autoridade supervisora quanto à renovação do contrato

considerará os resultados para a atividade publicizada e demonstrará os benefícios

alcançados no ciclo contratual anterior e aqueles esperados para o próximo ciclo em relação

à realização de novo chamamento público.

~ 2° A decisão de renovação não afasta a possibilidade de realização de novo

chamamento público para qualificação e celebração de contrato de gestão com outras

entidades privadas interessadas na mesma atividade publicizada.
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t 3° O contrato de gestão poderá ser renovado com redução de valor ou de

objeto, observado o disposto no ~ 1°.

Art. 18. O dirigente no âmbito de cada Secretaria deverá, nos termos do

parágrafo único do art. 7° da Lei nO8.345/2018, introduzir cláusulas no contrato de gestão

que disporão sobre:

I - a vinculação obrigatória dos recursos de fomento público com metas e

objetivos estratégicos previstos no contrato de gestão;

II - criação de reserva técnica financeira para utilização em atendimento a

situações emergenciais;

111 - limite prudencial de despesas com pessoal em relação ao valor total de

recursos do contrato de gestão;

IV - o teto com a remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem

percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, não poderão exceder

os seguintes limites, podendo cada contrato de gestão fixar patamar inferior a estes:

a) pelos dirigentes e empregados, o equivalente ao subsídio dos Secretários

Municipais; e

b) pelos empregados, no caso de se tratar de profissionais médicos, o

equivalente ao subsídio do Prefeito Municipal.

V - a vedação de pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com

recursos vinculados ao contrato de gestão, salvo nas hipóteses previstas no contrato de

gestão; e

VI - Os Conselheiros e Diretores das organizações sociais não poderão

exercer outra atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, na mesma entidade.

CAPíTULO 111

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Art. 19. Para fins de atendimento do ~ 5° do art. 8 da Lei Municipal nO

8.345/2018, a instalação e funcionamento da comissão de acompanhamento, fiscalização e

avaliação, observará as condições e requisitos deste Decreto.

Art. 20. O acompanhamento, fiscalização e avaliação serão realizados de

forma permanente e abrangerão aspectos de gestão que impactem o alcance das metas e
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demais obrigações das organizações sociais.

Art. 21. Para exercer efetivamente a função de acompanhamento e

fiscalização a administração deverá designar uma Comissão de Acompanhamento,

Fiscalização e Avaliação para cada contrato de gestão, que a representará na interlocução

com a organização social, devendo zelar pelo adequado cumprimento das obrigações

pactuadas.

fi 1° A designação da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e

Avaliação deverá ser feita pelo Prefeito, por meio de ato formal, sendo constituída por

pessoas de notória capacidade e atuação na área objeto do contrato de gestão, sendo:

I - dois membros da sociedade civil;

11- três membros do Poder Executivo.

fi 2° Caberá a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação

acompanhar as atividades desenvolvidas objeto do contrato de gestão, nos aspectos

administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as

metas pactuadas e os resultados alcançados.

fi 3° A Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do contrato

de gestão terá, entre outras, as seguintes atribuições:

I - consolidar e disponibilizar as informações a serem direcionadas à

organização social e a administração municipal, subsidiando a tomada de decisões;

II - informar a administração municipal sobre quaisquer impropriedades

verificadas, buscando sua correção tempestiva;

111 - verificar a coerência e veracidade das informações prestadas pela

organização social;

IV - avaliar a adequada utilização dos recursos e bens públicos destinados à

organização social;

V - realizar periodicamente a conferência e a checagem do cumprimento das

metas por parte da organização social, solicitando todos os comprovantes necessários para

validação do seu cumprimento;

VI - receber os relatórios de execução enviados pela organização social,

analisá-los e encaminhá-los ao dirigente da Secretaria correspondente ao objeto;
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VII - receber a prestação de contas, garantindo a sua conferência

pormenorizada pelas áreas competentes e submetê-Ia posteriormente ao dirigente da

Secretaria correspondente ao objeto.

VIII - avaliar os resultados e metas alcançados com a execução dos

contratos de gestão, recomendando ações relativas à avaliação procedida;

IX - encaminhar ao dirigente da Secretaria parecer conclusivo sobre a

prestação de contas, aprovando-a ou reprovando-a, neste caso, indicando as não

conformidades identificadas;

X - executar os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições.

Art. 22. A Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação poderá

solicitar ao dirigente da Secretaria ou à organização social os esclarecimentos que se

fizerem necessários à realização de suas atividades.

Art. 23. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de

gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de

recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Controle

Interno do Município, para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação,

sob pena de responsabilidade solidária.

~ 1° Sem prejuízo da medida a que se refere o caput do artigo, quando assim

eXIgir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de

malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização

representarão ao Ministério Público e comunicarão à Procuradoria Geral do Município para

que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e

o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que

possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

~ 2° Os dirigentes da Organização Social responderão, individual e

solidariamente, pelos danos ou prejuízos causados em decorrência de sua ação ou

omissão.

~ 3° O Município não responderá civilmente, de forma direta, solidária e/ou

subsidiária, por qualquer ato praticado por agentes das Organizações Sociais.
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CAPíTULO IV

DOS RECURSOS NECESSÁRIOSAO CUMPRIMENTO DO CONTRATODE GESTÃO

Seção I

Dos Recursos Financeiros

Art. 24. O Poder Público repassará os recursos públicos de fomento

destinados ao financiamento das atividades das organizações sociais.

~ 1° Os recursos destinados à organização social serão repassados com

obediência ao cronograma de desembolso financeiro estabelecido no contrato de gestão,

que pactua as metas e os resultados a serem alcançados.

~ 2° A autoridade supervisora ouvirá a organização social sobre o valor que

será proposto para elaboração da lei Orçamentária.

~ 3° O valor mencionado no S 2° será acompanhado de plano preliminar de
ações e metas para o exercício financeiro e de orçamento estimativo.

~ 4° Eventuais excedentes financeiros do contrato de gestão ao final do

exercício, apurados no balanço patrimonial e financeiro da entidade privada, serão

incorporados ao planejamento financeiro do exercício seguinte e utilizados no

desenvolvimento das atividades da entidade privada com vistas ao alcance dos objetivos

estratégicos e das metas do contrato de gestão.

~ 5° A liberação de recursos para a implementação do contrato de gestão far-

se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco indicado pelaAdministração.

~ 6° É vedada a transferência de recursos de fomento para organização
social, nos termos da lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014.

Seção 11

Dos Bens Públicos
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Art. 25. Após inventário físico-financeiro, poderão ser destinados às

organizações sociais os bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão,

mediante permissão de uso.

~ 1° Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações

sociais, mediante permissão de uso, dispensada licitação, consoante cláusula expressa do

contrato de gestão.

~ 2° Incluir-se-ão nos bens de que trata o caput deste artigo os bens móveis e

imóveis de outras esferas, cedidos ou transferidos ao Município, desde que, no caso de

cessão, haja previsão expressa no respectivo instrumento.

Art. 26. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser

permutados por outros de igualou maior valor, desde que os novos bens integrem o

patrimônio do Município.

Parágrafo único. A permuta a que se refere este artigo dependerá de prévia

avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.

Art. 27. Os bens adquiridos com os recursos repassados pelo Poder Público,

bem como aqueles decorrentes de aplicações financeiras e das atividades relativas ao

contrato de gestão, que não forem considerados inservíveis, deverão ser doados, através de

instrumento formal, pela Organização Social ao Município de Carazinho.

t 1° O inventário dos bens adquiridos deverá indicar o valor e o estado de

conservação do bem.

~ 2° A doação deverá ser precedida de avaliação e análise pela Comissão de

Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação ou comissão específica que, após manifestação

encaminhará seu parecer ao Prefeito Municipal.

~ 3° Os bens inservíveis serão avaliados por comissão designada em

conjunto pela Secretaria correspondente e pelo dirigente da organização social, composta

por três empregados da entidade e por três membros da administração pública.
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t 4° A comissão deverá elaborar relatório circunstanciado da situação dos

bens, com proposta de destinação, e submeter, após manifestação do dirigente da entidade,

para parecer e decisão final ao Prefeito Municipal.

Seção 111

Do Servidor Público

Art. 28. É vedada a cessão de servidor público à organização social para

cumprimento do contrato de gestão, salvo casos previstos na forma de lei específica.

CAPíTULO V

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 29. A entidade privada sem fins lucrativos poderá ser desqualificada:

I - por decisão fundamentada do órgão supervisor;

11- pelo encerramento do contrato de gestão;

111- quando constatado o descumprimento das disposições contidas no

contrato de gestão, na lei nO8.345/2018, e neste Decreto; e

IV - pelo não atendimento, de forma injustificada, às recomendações da

comissão de acompanhamento, fiscalização e avaliação.

t 1° Observado o disposto no art. 15 da lei nO8.345/2018, a organização

social apresentará sua defesa perante a comissão especial designada no prazo de 30

(trinta) trinta dias, contado da data de sua intimação, respeitado o devido processo legal.

t 2° A desqualificação ocorrerá em ato do Poder Executivo municipal.

Art. 30. Na hipótese de desqualificação da organização social, o orgao

supervisor providenciará a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações

que lhe foram destinados e dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades.

Art. 31. Na hipótese de desqualificação da organização social, as atividades

absorvidas pela entidade privada poderão ser reassumidas pelo Poder Público, com vistas à
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manutenção da continuidade dos serviços prestados e à preservação do patrimônio,

facultada à Administração Municipal a transferência da execução do serviço para outra

organização social, observado o disposto no art. 2°, caput, inciso I, alínea "i", da Lei nO

8.345/2018.

Art. 32. Os representantes do Poder Público nos Conselhos de Administração

de organizações sociais, de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 3° da Lei 8.345/2018,

deverão ser ocupantes de cargos direção de nível 6 ou superior, e/ou servidores públicos

pertencentes ao grupo "Técnico-Científico", e serão designados pelo Prefeito Municipal após

a assinatura do contrato de gestão.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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