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LEI No 499口019
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Disp6e sobre a qualifica弾o de
entidades como O円anizag白o Social
e sua vinculag白o contratual com o
Poder Pロblico Municipal, e d白
provid白ncias correlatas.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MALHADOR, Estado de
Sergipe,
Fago saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
TITULO UNにO
DA QUAりFにAgAO COMO ORGANIZA 知SOCIAL E SUA
VINCULACAO CONTRATUAL AO PODER PUBLICO MUNICIPAL
CAPITULO I
DA QUALIFにAgAO E SEUS EFEITOS
Art. 10. 0 Poder Executivo Municipal pode qualificar como Organiza頭o Social
entidades constituidas como pessoas juridicas de direito privado, sem fins
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino,a educa頭o,a saロde,a s
a戸es sociais， 白 pesquisa e ao desenvolvimento tecnol6gico, abrangendo, as
白reas de cultura, preserva頭o do meio ambiente, assistencia social, condi9es
de habitabilidade, de vida e de subsist6ncia, e mesmo a 白 rea de desporto,
desde que os objetivos sociais e as disposi96es estatut白rias da respectiva
entidade atendam aos requisitos estabelecidos por esta Lei.
Pa巨grafo U nico. Consideram-se pessoas juridicas de direito privado, sem 石ns
lucrativos, para os efeitos desta Lei, as associa96es e funda96es cujos
estatutos sociais vedem a distribuig白o de excedentes operacionais, dividendos
ou bonifica96es, participa96es ou parcelas de seu patrim6nio aos associados,
dirigentes ou empregados.
Art. 20. A qualifica頭o instituida por esta Lei deve ser conferida 自 s entidades
regidas por estatutos que, observadas as exigencias da legisla頭o civil,
disponham sobre:
1 一 a natureza social e de interesse pUblico de seus objetivos;
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II 一 a observ白ncia dos principios da universalidades de acesso, legahdade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e efici6ncia;
川一 a ado頭o de um regime cont白bil que, observado o disposto no art. 70,
pa伯grafo U nico, da Constitui頭o Federal, contemple a publicagao anual dos
relat6rios financeiros, em meio oficial e em jornal de grande circula頭o;
IV 一 um Conselho 石scal, dotado de competencia para emitir, anualmente,
parecer circunstanciado sobre o desempenho 石nanceiro, cont白bil e patrimonial
da entidade;
V 一 a previsao de realiza頭o de auditoria contabil e 石nanceira peri6dica, interna
e externa;
VI 一 Umc．つnselho de administra 白o com competencia para:
a) aprovar os relatrios cont白beis， 石nancejros, patrimon iais e gerenciais,
encaminhando-os aos 6 rg白os de controle;
b) aprovar os planos, programas, metas e diretrizes,fiscalizando seu
cumprimento;
c) indicar,a Assembleia Geral, os diretores e administradores;
d) propor， 白 Assembleia Geral, a destitui弾o de diretores e administradores;
e) aprovar as propostas de contrato de gest白o com o Poder PUblico;
り石xar remunera頭o e estabelecer as vantagens de qualquer natureza a serem
conferidas aos dirigentes e empregados, respeitados os limites legais e os
valores praticados no mercado;
9) aprovar o seu Regimento Interno e os r的ulamentos de contrata弾o de obras
e servi卯s, compras e aliena96es, contrata頭o de pessoal e plano de cargos,
observando, quando couber, as normas de direto pロblico;
h) decidir sobre a extin頭o, fusao e incorporag白o;
i) propor， 白 Assembleia Geral, alterag白o do Estatuto;
VII 一 previs白o de que, na hip6tese de extin頭o ou perda de qualifica頭o, o
patrim6nio e os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades sejam
transferidos nos termos do disposto no art. 10, desta Lei;
VIII 一 previsao de assegurar, observado o disposto na legisla頭o civil, como
compet白ncia privativa da Assembleia Geral:
a) elei頭o e destitui頭o dos administradores e diretores indicados pelo
Conselho de Administra頭o;
b) aprova戸o das contas;
c) altera頭o do estatuto;
IX 一 previs白o de que a participa頭o nos 6 rg白os colegiados a que se refere este
artigo n白。白 remu nerada.
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Art. 30. A quail石加頭o como Organiza戸oS面ai deve ser outorgada mediante
ato do Prefeito do Municipio.
Art. 40. As entidades qualificadas nos termos desta Lei devem ser
consideradas, para todos os efeitos legais, entidades de interesse social e de
utilidade pロblica.
CAPITULO Ii
DO VINCULO CONTRATUAL COM O PODER POBLICO
Art. 50. Para a execug白o das atividades descritas no art. 10 desta Lei, o Poder
Pロblico Municipal pode firmar contrato de gest白o com as entidades quali石cadas
nos termos tamb白m desta Lei, estabelecendo, ai白m das responsabilidades e
obriga頭es das partes, o que se segue:
1 ・ metas, prazo de execu頭o e crit白rios objetivos de avalia頭o de desempenho,
mediante indicadores de efici6ncia;
Ii 一 O円白opロblico respons白vel pela avaliag白o, controle e supervis白o do
contrato de gest百o, observado o disposto no "caput" do art. 60, desta Lei;
川一 edi弾o e publica頭o de relat6rios de gestao e de presta弾o de contas
correspondentes ao exercicio financeiro;
IV 一 limites e crit白rios para remunera頭o e vantagem de empregados e
dirigentes de entidade, observando o disposto na alinea "f do inciso VI do art.
20 desta Lei;
V 一 C厄ditos a serem previstos no oramento e o cronograma de desembolso;
VI 一 vincula頭o dos repasses 石nanceiros p白blicos para o cumprimento das
metas previsねs no contrato de ges愉o;
VII 一 possibilidade de cess白o especial, com 6 nus para a origem, de servidor
pロblico;
V川一 permiss白o de uso de bens pロblicos, com ci白usula de inalienabilidade dos
bens im6veis, e possibilidade de regime de permuta de bens m6veis, mediante
p厄via e expressa autoriza頭o do Poder Poblico;
Ix 一 possibilidade de utiliza頭o de recursos financeiros, repassados mediante
contrato de gestao, para aquisigao de materiais e de servios de terceiros, de
pessoas 打sicas ou juridicas, bem como para remunerag白o de pessoas que
desempenham ou realizem servigos, aゆes ou trabalhos prprios da execu頭。
do objeto do referido contrato de gest白o, observadas as respectivas normas da
legisla弾o pertinente, inclusive a relativa a s licita頭es e contratos, que regem a
utiliza頭o ou aplica頭o de 旧cursos financeiros pUblicos;
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x 一 outros requisitos, exigencias ou obriga加es que sejam ou regularmente
julgados necess白rios para o cumprimento do objeto do contrato de gest含o.
§10. A cess含o especial de servidor pロblico, prevista no inciso VII do "caput"
deste artigo, deve observar:
1 一 a veda頭o de incorpora 白o， 白 remunera頭o de origem, de qualquer
vantagem pecuni白ria paga pela entidade quali石cada como Organiza頭o Social;
II 一 a impossibilidade de utiliza頭o de recursos provenientes do contrato de
gest白o com o Poder PUblico para o pagamento de vantagem pecuni白ria
permanente ao servidor pロblico cedido;
II！一 a possibilidade do Poder Pロblico adicionar aos c巨ditos o叩ament白rios
destinados ao custeio do contrato de gest白o com a Organiza弾o Social, parcela
de recursos para compensar eventual desligamento de servidor cedido;
Iv 一 as possibilidades de revoga頭o da cess白o do servidor pUblico.
§20. A utiliza頭o ou aplica 白o de recursos 石nanceiros, repassados 白s entidades
para cumprimento do contrato de gest白o， 石ca sujeita ao acompanhamento dos
6rgaos prpnos de controle interno do Poder Executivo Municipal, e 6 objeto de
comprova頭o mediante relat6rio de execu頭o ou de resultados e presta戸o de
contas ao Tribunal de Contas do Estado, observadas a legisla頭o e as normas
regulares pertinentes.

CAPITULO 川
DO REGIME DE CONTROLE
Art. 60. A 石scal iza 白o cont白bil, financeira, orament白ria, operacional e
patrimonial da entidade quali石cada como O円anizagao Social deve ser exe心da
pela Camara Municipal, atraves do Tribunal de Contas do Estado, e pelo Poder
Executivo Municipal, atrav6s de Comissao Intersetorial de Gest白。一 CIG,
instituida especialmente para este fim por ato do Prefeito do Municipio,
presidida pelo Secret白rio Municipal de Controle Interno, assegurada a
participa頭o dos titulares de 6 rgaos e/ou entidades em cujas 白 reas de
compet白ncia hajam servios sendo prestados por Organiza頭o Social nos
termos desta Lei, e tendo compet白ncia para avaliar periodicamente a entidade,
inclusive atrav6s de auditorias externas.
§10. A Comiss白o a que se refere este artigo deve ser composta, ainda, por
representantes da comunidade, tendo sua organiza頭o e funcionamento
regulados na forma do respectivo Regimento Interno, o qual, ap6s aprovado
pela prpria Comiss白o, deve ser submetido a homologa頭o do Prefeito do
municiplo.
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§20. Cabea Comis舶o Inter setorial da Gest白。一 GIG, ai白m das atribuig加S
gerais para o exercicio da fiscaliza頭o, a elabora戸o de relat6rio trimestral
contendo comparativo das metas propostas no contrato de gest白o com o Poder
Pロblico, e o resultado efetivamente alcanado, acompanhado do demonstrativo
financeiro.
Art. 70. Os respons白veis pela 石scaliza頭o e execu頭o de contratos de gest旨。
da entidade com o Poder P白blico, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade na utilizag含o de recursos ou bens de origem
pロblica, dela devem dar imediata ci白ncia 白 Controladoria-Geral do Municipio 一
CGM, ao Tribunal de Contas do Estado e/ou ao Minist白rio Pロblico Estadual,
sob pena de responsabilidade solid白ria.
Pa伯grafo o nico. S白o respons白veis pela fiscaliza頭o e execu頭o de contratos
de gestao com o Poder Executivo e do Poder Legislativo:
1 一 o Conselho de AdminIstra 百o e o Conselho Fiscal da entidade;
II-a Diretoria da entidade;
川一 a Com iss含o Intersetonal de Gest白。一 CIG a que se refere o art. 60 desta
Lei.
Art. 80. Vedado o anonimato, e desde que fundamentadamente, qualquer
cidad白o tem legitimidade para denunciar ilegalidade ou irregularidade praticada
pela entidade qualificada nos termos desta Lei.
Art. 90. Sem prejuizo das san95es legais cabiveis, o Poder Executivo Municipal
pode proceder 白 desqualifica頭o da entidade por descumprimento de
disposi96es desta Lei ou do contrato de gest白o, mediante processo
administrativo, respeitado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.
§10. A desqualificag白o referida no "caput" deste artigo pode ser precedida de
suspen頭o do contrato de gest白o, por prazo nao superior a 90 (noventa) dias,
conforme recomenda頭o da Com iss白o Intersetorial de Gest白。一 GIG.
§20. A desquali石cagao e a suspens白o referidas neste artigo s白o da
competencia do Prefeito Municipio, ouvida, previamente, em ambos os casos,
a Comiss言o Inte陰etorial de Gestao 一 CIG.
Art. 10. A desquali石ca頭o da entidade implica a transfe厄ncia do acervo
patrimonial de origem pロblica para outra entidade que seja quali石cada nos
termos desta Lei, ou, n白o havendo， 白 Uni白o, ao Estado ou aos Municipios, na
proporao dos recursos e bens alocados por esses entes federativos.
Art. 11. Os dirigentes da entidade qualificada como Organiza頭o Social
respondem, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuizos e bens
decorrentes de suas a96es e omiss6es.
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CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
Art. 12. 0 Poder Executivo, mediante requerimento fundamentado do
interessado, deve permitir livre acesso 白 s informa加es referentes ao
planejamento, execugao, fiscaliza頭o, avalia頭o, custo, segurana, duragao,
節ぬcia e resultados do contrato de gest含o que mantiver com a entidade
qualificada nos termos desta Lei.
Art. 13. A entidade qualificada como O円aniza頭o Social deve Dublicar. no

醤離騒婦議：縦鰻繊繊襲態
d
e
C篇響
“

es que se
er
a
expedidas
m線器舞
ou
Sn畿雛累蓄鼠総
鴛
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica頭o, revogam-se as
disposi頭es em contr台rio.
Malhador, 15 de fevereiro de 2019.
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