
“k
fir (“jg

“>§\§€;:\'"’? §'m%%%%%
%s&#

PREFEWU RA DE

¢\\'|\\'(,/\R &\l YUDO, r.u||w: nr muns.

GABINETE DA PREFEITA
I * 1 ~. '

»~*\1:;w'*;;,~=,@.;»~»<:§r>,';>aw:~r>=5¢~~»@ WW §:*<,. ;a'*_¢w=:*~~£°'"¢?,:M1*¢‘i WM *~ H 0 mil. w W1 AF@aw@@@%&w%a@m%fi%%%@m%awafififiafimafiafiwfifiwfifiwfiQ0fifimfiakfiaaawfifiwaafiefiwmafi%%%wwmafiaaiaaawwawx..w

DECRETO N° 1306001/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017.

REGULAMENTA A LEI N° 1404/2017, DE
13 DE JUNHO DE 2017, QUE DISP6E
scam". A QUALIFICACKO DE ENTIDADES
COMO ORGANIZACGES SOCIAIS N0 AMBITQ
no MUNICIPIO DE CAMDCIM.

O EXMD. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CAMDCIM EM EXERCICIO,
Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes e competencias,
especificamente o inciso VI do artigo 66, da Lei Organica
do Municipio de Camocim — Ceara,

DECRETA :

Capitulo I
DAS oRsAuIzA¢6Es SQCIAIS

sscio I
DA QuALIFIcAcAo

Art. 1° O Poder Executivo Municipal podera qualificar como
Organizacoes Sociais as pessoas juridicas de direito
privado, sem fins economicos, cujas atividades sejam
dirigidas a gmomocao ou execucao das atividades pfiblicas
nao—eXclusivas, em. especial as relativas ao ensino, a
pesquisa cientifica, social e urbanistica, ao
desenvolvimento tecnologico, a jprotecao e preservacao do
meio ambiente, a cultura, a safide, ao esporte, e ao
desenvolvimento de modelos inovadores de gestao de cidades,
atendidos os requisitos previstos na Lei Municipal
n° 1404/2017, de 13 de junho de 2017, e neste Decreto.

Art. 2° Para os fins do presente Decreto sao consideradas:

I - atividades pfiblicas nao exclusivas: aquelas
desempenhadas pelos orgaos e entidades da administracao e
que, por forca de previsao constitucional, ja venham sendo
exercidas, tambem, pela iniciativa privada;

II ~ entidades sem fins economicos: a pessoa juridica de
direito privado que nao distribui, entre socios!
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associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou
liquidos, dividendos, bonificacoes, participacoes ou
parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio
de suas atividades, e que os aplica integralmente na
consecucao dos objetivos sociais.

Art. 3° Sac requisitos especificos para que as entidades
privadas referidas no artigo 1° habilitem—se a qualificacao
como Organizacao Social:

I — comprovar o registro de seu ato constitutivo, que deve
cumprir todos os requisitos legais para constituicao de
pessoa juridica, dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos, relativos a
respectiva area de atuacao;

b) finalidade nao economica, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no
desenvolvimento das proprias atividades;

c) previsao expressa de ‘a entidade ter, como orgaos de
deliberacao superior e de direcao, um conselho de
administracao e uma diretoria, definidos nos termos do
estatuto, asseguradas aquela composicao e atribuicoes
normativas e de controle basicas estabelecidas nos artigos
7° e 8° deste Decreto;

d) previsao de participacao, no orgao colegiado de
deliberacao superior, de membros da comunidade, de notoria
capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composicao e atribuicoes da diretoria;

f) obrigatoriedade de publicacao anual, na Imprensa Oficial
do Municipio de Camocinu nos termos da Lei Organica do
Municipal, dos relatorios financeiros e do relatorio de
execucao do contrato de gestao;

g) no caso de associacao civil, a aceitacao de novos
associados, na forma do estatuto;

h) proibicao de distribuicao de bens ou de parcela do
patrimonio liquido em qualquer hipotese, inclusive em razao
de desligamento, retirada ou falecimento de associados da
entidade;
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i) previsao de incorporacao integral do patrimonio, dos
legados ou das doacoes que lhes forem destinados, bem como
dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades,
em caso de extincao ou desqualificacao, ao patrimonio de
outra organizacao social qualificada no ambito do Estado do
Ceara, da mesma area de atuacao, ou ao patrimonio do Estado
do Ceara, na proporcao dos recursos e bens a elas alocados;

II — ter a entidade interessada recebido aprovacao, em
parecer favoravel, da Procuradoria Geral do Municipio,
quanto ao preenchimento dos requisites formais bem. como
conveniencia e oportunidade de sua qualificacao como
organizacao social.

§1° As entidades qualificadas como Organizacoes Sociais
serao incluidas em cadastro que sera disponibilizado na
rede publica de dados.

§2° O Poder Executivo podera qualificar como Organizacao
Social a pessoa juridica que haja obtido tal qualificacao
perante outro Municipio, perante o Distrito Federal,
qualquer Estado ou a Uniao, observados os requisitos dos
artigos 2° e 17° da Lei n9 1404/2017, de 13 de junho de
2017, e do presente artigo, cuja atividade seja, em
especial, dirigida:

a) a promocao de assistencia social, da assisténcia
hospitalar e ambulatorial;

b) a promocao da cultura, defesa e conservacao do
patrimonio historico, artistico e arqueologico;

c) a promocao gratuita da educacao;

d) a promocao gratuita da saude;

e) a promocao da seguranca alimentar e nutricional;

f) a defesa, preservacao e conservacao do meio ambiente e a
promocao do desenvolvimento sustentavel;

g) a promocao do voluntariado;

h) a promocao do desenvolvimento economico e social e ao
combate a pobreza;
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i) a experimentacao, nao lucrativa, de novos modelos socio-
produtivos e de sistemas alternativos de producao,
comercio, emprego, credito e micro—credito;

j) a promocao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais;

k) aos estudos e as pesquisas, ao desenvolvimento de
tecnologias alternativas, a producao e divulgacao de
informacoes e conhecimentos tecnicos e cientificos;

1) ao desenvolvimento e a difusao cientifica e tecnologica;

m) a difusao cultural;

n) ao ensino profissional;

0) a moradia;

p) a custodia e a reintegracao social.

§3° Os membros da comunidade a que se refere a alinea "d",
inciso 1, deste artigo, devem possuir notoria capacidade
profissional na area de atuacao da Organizacao Social,
sendo indicados por entidade da sociedade civil que exerca
atividade pertinente a area de atuacao da_ Organizacao
Social.

Art.4° O Municipio do Camocim qualificara Organizacoes
Sociais com os objetivos especificos de:

I — assegurar a prestacao de servicos publicos especificos
com autonomia administrativa e financeira, atraves de
descentralizacao com controle de resultados;

II — garantir o acesso aos servicos pela simplificacao das
formalidades e implantacao de gestao participativa,
integrando a sociedade civil organizada;

III - fomentar o desenvolvimento das funcoes sociais, com
enfase nos modelos gerenciais flexiveis e no controle por
resultados, baseado em metas e indicadores de desempenho;

IV_— possibilitar a efetiva reducao de custos e assegurar
transparencia na alocacao e utilizacao de recursos.

n
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Art. 5°.A qualificacao da entidade interessada sera dada
mediante decreto, a vista de requerimento da interessada e
da aprovacao da Procuradoria Geral do Municipio, conforme
previsao do art. 3°, inciso 11, deste Decreto, e do artigo
2°, inciso II, da. Lei Municipal n° 1404/2017, de 13 de
junho de 2017.

§1° O requerimento da entidade interessada para fins de
aprovacao da Procuradoria Geral do Municipio devera conter,
ainda, a indicacao do servico que pretende executar, os
meios, recursos orcamentarios, equipamentos e instalacoes
pfiblicas necessarios a sua prestacao.

§2° A entidade interessada devera, no momento do protocolo
do requerimento da qualificacao, apresentar a documentacao
que comprove sua regularidade juridica e fiscal,
instruindo—o com copias autenticadas dos seguintes
documentos:

I - estatuto registrado em cartor |_.|. O

II - ata de eleicao de sua atual diretoria;

III — balanco patrimonial e demonstracao do resultado do
exercicio;

IV — declaracao de isencao do lmposto de Renda;
I > ~V inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

VI — prova de regularidade para conx a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

VII - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

VIII — prova de inexistencia de debitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certidao negativa;

IX — Certificado de Qualificacao como Organizacao Social ou
documento equivalente, emitido por outro ente publico, se
houver.

A ".1."
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§3° O requerimento da entidade interessada, alem de
manifestacao expressa de submissao as disposicoes da Lei
Municipal n° 1404/2017, de 1L3 de junho ck; 2017, e deste
Decreto, devera conter seu expresso comprometimento de
atender fielmente aos seguintes objetivos:

I — adocao de nwdelos gerenciais flexiveis, autonomia de
gestao, controle por resultados e adocao de indicadores
adequados de avaliacao de desempenho e da qualidade dos
servicos prestados;

II — reducao de custos, racionalizacao de despesas com bens
e servicos e transparencia na sua alocacao e utilizacao;

III — prestacao de contas de todos os recursos e bens de
origem publica, recebidos pela Organizacao Social, feita em
conformidade com as disposicoes da Lei Municipal n°
1404/2017, de 13 de junho de 2017, e da Lei Organica do
Municipio do Camocim, sem prejuizo de demais dispositivos
legais aplicaveis a espécie.

Art. 6° Recebido <3 pedido previsto IN) artigo anterior, a
Procuradoria Geral do Municipio o analisara, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que o respectivo
requerimento for protocolado, deferindo ou nao o pedido.

§1° No caso de deferimento, dar—se—a. ciencia a entidade
interessada do parecer favoravel da Procuradoria Geral do
Municipio, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi proferido o respectivo parecer, mediante
publicacao na Imprensa Oficial do Municipio do Camocim.

§2° Apos a publicacao do parecer de deferimento de que
trata o paragrafo anterior, o Procurador Geral do Municipio
encaminhara o expediente ao Prefeito para edicao do Decreto
de Qualificacao da Requerente como Organizacao Social.

§3° Havendo a publicacao do Decreto de que trata
paragrafo anterior, o Secretario Municipal correspondente
respectiva area de atuacao da organizacao social emitira
competente Certificado de Qualificacao da entidade
parceira.

O§1J'O

§4° Indeferido o pedido, dar—se~a ciencia a entidade
interessada do parecer contrario proferido pela

./'
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Procuradoria Geral do Municipio, no prazo de 30 (trinta)
dias, mediante publicacao na Imprensa Oficial do Municipio
de Camocim.

§5° O pedido de qualificacao somente sera indeferido
quando:

I — se tratar de sociedades comerciais; sindicatos,
associacoes de classe ou de representacao de categoria
profissional; instituicoes religiosas ou voltadas para a
disseminacao de credos, cultos, praticas e visoes
devocionais e confessionais; as organizacoes partidarias e
assemelhadas, inclusive suas fundacoes; as entidades de
beneficio mutuo destinadas a proporcionar bens ou servicos
a um circulo restrito de associados ou socios; as entidades
e empresas que comercializam planos de saude e
assemelhados; as instituicoes hospitalares privadas nao
gratuitas e suas mantenedoras; as escolas privadas
dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas
mantenedoras; as organizacoes crediticias que tenham
qualquer tipo de vinculacao com o sistema financeiro
nacional a que se refere o artigo 192 da Constituicao
Federal;

II — a requerente nao atender aos requisitos previstos
neste Decreto e na Lei Municipal n° 1404/2017, de 13 de
junho de 2017;

III — a documentacao apresentada estiver incompleta.

§6° Na hipotese da Procuradoria Geral do Municipio
identificar a ocorrencia de irregularidade sanavel,
entendidas como as previstas nos incisos 11 e III do §5°
deste artigo, a entidade interessada sera notificada,
mediante carta com aviso de recebimento, para regulariza~
la, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva
ciencia pela notificada, sob pena de indeferimento do
pedido de qualificacao.

§7° No caso do paragrafo anterior, sera interrompido o
prazo de que trata. o caput deste artigo, cujo periodo
reiniciara a partir do primeiro dia util seguinte ao
termino do prazo concedido a entidade interessada.
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§8° Os ‘prazos de que tratanx este Decreto computar—se—ao
excluindo o dia do comeco e incluindo o do vencimento.

smcfio II
no cousmruo mm ADMINISTRACAO

Art. 7° O Conselho de Administracao deve estar estruturado
nos termos do respectivo Estatuto, observados, para os fins
de atendimento dos requisitos de qualificacao, os seguintes
criterios basicos:

I — Ser composto por:

a) 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) de seus
membros natos, representantes do Poder Publico, definidos
pelo estatuto da entidade;

b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de seus
membros natos, representantes de entidades da sociedade
civil, definidos pelo estatuto;

c) ate 10% (dez por cento), no caso de associacao civil, de
membros eleitos dentre os membros ou os associados;

d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros
eleitos, pelos demais inteqrantes do Conselho, dentre
pessoas de notoria. capacidade profissional. e reconhecida
idoneidade moral;

e) ate 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos
na forma estabelecida pelo estatuto;

II ~ os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho
de Administracao, que nao poderao ser parentes,
consanguineos ou afins, ate o 3° grau, do Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretarios, terao mandato de quatro anos,
admitida a reconducao;

III — o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou
indicados deve ser de dois anos, segundo criterios
estabelecidos no estatuto;

IV —- o dirigente maximo da entidade deve participar das
reunioes do Conselho, sem direito a voto;

_,,.-fly/~
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V — o Conselho deve reunir—se, ordinariamente, no minimo,
tres vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer
tempo;
VI - os Conselheiros nao devem receber remuneracao pelos
servicos que, nesta condicao, prestarem a organizacao
social, ressalvada 21 ajuda. de custo por reuniao da qual
participem;

VII — os Conselheiros eleitos ou indicados, para integrar a
diretoria da entidade, devem renunciar ao assumirem funcoes
executivas.

Paragrafo Unico. Os representantes, previstos nas alineas
(a) e (b), do inciso I, devem corresponder a mais de 50%
(cinquenta por cento) do Conselho de que trata o caput do
presente artigo.

Art. 8° Para os fins de atendimento dos requisitos de
qualificagao devem ser incluidas entre as atribuicoes
privativas do Conselho de Administracao:

I — aprovar a proposta de contrato de gestao da entidade;

II ~ aprovar a proposta de orcamento da entidade e o
programa de investimentos;

III — designar e dispensar os membros da Diretoria;

IV — fixar a remuneracao dos membros da Diretoria;

V — aprovar o estatuto, bem. como suas alteracoes, e a
extincao da entidade por maioria, no minimo, de 2/3 (dois
tercos) de seus membros;

VI -0 aprovar‘ o regimento interno da entidade, que deve
dispor, no minimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os
cargos e as competencias;

VII - aprovar por maioria, no minimo, de 2/3 (dois tercos)
de seus membros, o regulamento proprio contendo os
procedimentos que deve adotar para a contratacao de obras e
servicos, bem como para compras e alienacoes, e o plano de
cargos, salarios e beneficios dos empregados da entidade;

VIII ~ aprovar e encaminhar, ao orgao supervisor da
execucao do contrato de gestao, os relatorios gerenciais e
de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
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IX — fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas
definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e
contabeis e as contas anuais da entidade, com o auxilio de
auditoria externa.

X — fixar o ambito de atuacao da entidade, para consecucao
do seu objeto.

Paragrafo finico. A diretoria tera sua composicao e
atribuicoes definidas no Estatuto da entidade.

SECAO III
no CONTRATO DE snswio

Art. 9° Para os efeitos desta Lei entende—se por contrato
de gestao o instrumento firmado entre o Poder Publico e a
entidade qualificada como Organizacao Social, destinado a
execucao de atividades publicas nao exclusivas, de
interesse da coletividade, por acordo de vontades que
discriminara as atribuicoes, responsabilidades e obrigacoes
das partes, para fomento e execucao de atividades relativas
as areas citadas no art. 1° deste Decreto.

Art. 10 Sao clausulas essenciais do contrato de gestao:

I — o objeto, que contera a especificacao do servico;

II — a estipulacao das metas e dos resultados a serem
atingidos e os respectivos prazos de execucao ou
cronograma;

III — a previsao expressa dos criterios objetivos de
avaliacao de desempenho a serem utilizados, mediante
indicadores de resultado, qualidade e produtividade;

IV — a previsao de receitas necessarias para o desempenho
do servico a ser realizado, contendo as correlacées
orcamentarias;

V — as obrigacoes da contratada, entre as quais a de
apresentar ao Poder Publico, ao termino de cada exercicio,
relaterio sobre a execucao do contrato, contendo
comparativo especifico das metas propostas com. os
resultados alcancados, acompanhado de prestacao de contas
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dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente
das previsoes mencionadas no inciso anterior;

VI - estipulacao dos limites e criterios para a despesa com
remuneracao e vantagens, de qualquer natureza, a serem
percebidos pelos dirigentes e empregados das organizacoes
sociais no exercicio de suas funcoes;

VII — atendimento a disposicao do §2° do artigo 6° da Lei
Municipal n° 1404/2017;

VIII — a publicacao, na imprensa oficial do Municipio, do
contrato de gestao e do demonstrative da sua execucao
fisica e financeira, contendo os dados principais da
documentacao obrigatoria do inciso anterior, sob pena de
nao liberacao dos recursos previstos.

§1° Os Secretarios Municipais da area de atuacao da
entidade deverao definir as demais clausulas dos contratos
de gestao que sejam signatarios.

§2° A elaboracao do Contrato de Gestao deve observar os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e economicidade.

Art. 11 O contrato de gestao deve permitir ao Poder Publico
requerer a apresentacao, pela Organizacao Social, de
relaterio pertinente a execucao do contrato ao termino de
cada exercicio, ou, antes disto, a qualquer tempo que
entender necessario ao interesse publico.

SECAO IV
DA EXECUQAO E FISCALIZACAO no CONTRATO nn snswio

Art. 12 A. execucao do contrato de gestao celebrado por
Organizacao Social sera fiscalizada. pelo Secretario
Municipal das areas correspondentes conjuntamente com a
Controladoria Geral do Municipio.

§1° O contrato de gestao deve prever a possibilidade de o
lPoder Publico requerer a apresentacao pela entidade
qualificada, ao termino de cada. exercicio ou a qualquer
momento, conforme recomende o interesse publico, de
relatorio pertinente a execucao do contrato de gestao,
contendo comparativo especifico das metas propostas com os
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resultados alcancados, acompanhado da prestacao de contas
correspondente ao exercicio financeiro;

§2° Os resultados atingidos com a execucao do contrato de
gestao serao analisados, periodicamente, por comissao de
avaliacao indicada pelo Secretario Municipal composta por
profissionais de notoria especializacao, que emitirao
relatorio conclusivo, a ser encaminhado aquela autoridade.

Art. 13 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 Organizacao Social, dela darao
ciencia a Controladoria Geral do Municipio, ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Ceara (TCM—CE) e ao
Ministerio Publico do Estado, para as providencias
relativas aos respectivos ambitos de atuacao, sob pena de
responsabilidade solidaria.

Art. 14° Qualquer cidadao, partido politico, associacao ou
entidade sindical e parte legitima para denunciar
irregularidades cometidas~ pelas organizacoes sociais aos
orgaos competentes.

Art. 15° O prazo de duracao do contrato de Gestao sera
estabelecido pelo Poder Executivo Municipal, obedecidas as
normas legais pertinentes, findo o qual serao avaliados os
resultados e o correto cumprimento de seus termos, sem
prejuizo de outras avaliacoes previstas na Lei Municipal n°
1404/2017 e no presente Decreto.

~SECAO v
no FOMENTO As ATIVIDADES socmxs

Art. 16° As entidades qualificadas como organizacées
sociais ficam declaradas como entidades de interesse social
e utilidade publica para todos os efeitos legais.

Art. 17 As Organizacoes Sociais serao destinados recursos
orcamentarios e, eventualmente, bens publicos necessarios
ao cumprimento do contrato de gestao.

§1° Ficam assegurados as Orqanizacoes Sociais os creditos
previstos no orcamento e as respectivas liberacoes
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financeiras, de acordo com. o cronograma de desembolso
previsto no contrato de gestao.

§2° Podera ser adicionada aos creditos orcamentarios
destinados ao custeio do contrato de gestao, parcela. de
recursos para fins do disposto na Lei n° 1404/2017 e neste
Decreto, desde que haja justificativa expressa da
necessidade pela Organizacao Social.

§3° 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. 18 Os bens moveis publicos permitidos para uso poderao
ser substituidos por outros de igual ou maior valor,
condicionado a que os novos bens integrem o patrimonio do
Municipio.

Paragrafo finico. A permuta de que trata o caput dependera
de previa avaliacao do bem e expressa autorizacao do Chefe
do Poder Executivo. »

Art. 19 Fica facultada ao Poder Executivo a cessao especial
do servidor‘ para. as Organizacoes Sociais, conx onus para
oriqem, durante a vigencia do contrato de gestao.

§1° Nao sera incorporada aos vencimentos ou a remuneracao
de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniaria
que vier a ser paga pela Organizacao Social.

§2° Nao sera permitido o pagamento de vantagem pecuniaria
permanente por Organizacao Social a servidor cedido com
recursos provenientes do contrato de gestao, ressalvada a
hipotese de adicional relativo ao exercicio de funcao
temporaria de direcao e assessoria.

~SECAO VI
DA DESQUALIFICACAO E DA RENOVACAO

Art. 20 Na hipotese de o Secretario competente identificar
a ocorrencia de descumprimento de quaisquer das disposicoes
contidas no contrato de gestao, a entidade sera notificada,
mediante carta com. aviso de recebimento, para oferecer
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defesa junto a Secretaria Municipal competente, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da respectiva ciencia pela
notificada.

§1° Cabera a autoridade indicada no caput deste artigo
decidir pela desqualificacao da entidade como Organizacao
Social, ficando seus efeitos condicionados a publicacao do
respectivo Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§2° Os dirigentes da Organizacao Social sao responsaveis,
individual e solidariamente, pelos danos ou prejuizos
decorrentes de sua acao ou omissao.

§3° A. desqualificacao importara reversao dos bens
permitidos e do saldo remanescente dos recursos financeiros
entregues a utilizacao da Organizacao Social, sem prejuizo
das sancoes contratuais penais e civis aplicaveis a
especie.

Art. 21 A. cada dois anos contados da qualificacao das
entidades sem fins economicos como Organizacoes Sociais se
procedera a revisao de sua titulacao, com a apresentacao
dos seguintes documentos:

I — relatorio de atividades do exercicio anterior;

II — balanco social, fiscal e financeiro;

III ~ balanco patrimonial;

IV - atestado das atividades realizadas ea expedidas por
pessoa juridica;

V ~ atas da Assembleia Geral Ordinaria com aprovacao dos
balancos financeiros;

VI — os documentos indicados nos incisos VI a VIII do §2°
do art. 5° deste Decreto.

Capitulo II
DAS DISPOSICDES FINAIS E TRANSITORIAS

Art.22° Fica autorizada a extincao de entidade, orgao,
unidade administrativa, atividade ou cargo integrante do
Poder Publico Municipal e a absorcao de suas atividades e

/,-
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servicos pela Organizacao Social, qualificadas na forma
deste Decreto, observados os seguintes preceitos:

I — os servidores em. exercicio em entidades, orgaos e
unidades administrativas publicas, cujas atividades forem
absorvidas pelas Organizacoes Sociais, terao garantidos
todos os direitos decorrentes do respectivo regime juridico
e integrarao quadro especial do Municipio, facultada a
Administracao a cessao para a respectiva Organizacao
Social, nos termos do Contrato de Gestao, com onus para o
orgao de origem;

II — a desativacao das entidades, orgaos e unidades
administrativas publicas municipais sera precedida de
inventario dos seus bens imoveis e do seu acervo fisico,
documental e naterial, bem como dos contratos, convenios,
direitos e obrigacoes,_ com a adogao de providencias
dirigidas a manutencao e ao prosseguimento das atividades a
cargo do orgao, entidade ou unidade em extincao, referidos
no caput deste artigo, que terao sua continuidade a cargo
da Organizacao Social, nos termos da legislacao aplicavel;

III — no exercicio financeiro em que houver a extincao de
que trata este artigo, os recursos anteriormente
consignados no Orcamento Geral do Municipio para a
entidade, orgao, unidade ou atividade extinta, serao
reprogramados para a Organizacao Social que houver
absorvido as atividades, assegurada a liberacao periodica
do respectivo desembolso orcamentario em favor da
Organizacao Social, nos termos do Contrato de Gestao;

IV — a Organizacao Social que tiver absorvido as
atribuicoes da entidade, orgao ou unidade extinta podera
adotar os simbolos designativos destes, seguidos da
identificacao "OS".

§1° A. Secretaria Municipal competente promovera a
realocacao dos servidores estaveis alocados nas entidades,
orgaos e unidades extintas, nos termos da legislacao em
vigor, cumpridas as opcoes e formalidades previstas no
inciso I deste artigo.

Art. 23° Sao recursos financeiros das entidades de que
trata este Decreto:

s_.......»- .
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I - as dotacoes orcamentarias que lhes destinar o Poder
Publico Municipal, na forma do respectivo Contrato de
Gestao;

II - as subvencoes sociais que lhe forem transferidas pelo
Poder Publico Municipal nos termos do respectivo Contrato
de Gestao;

III — as receitas originarias do exercicio de suas
atividades;

IV — as doacoes e contribuicoes de entidades nacionais e
estrangeiras;

V — os rendimentos de aplicacoes do seu ativo financeiro e
outros relacionados a patrimonio sob sua Administracao;

VI - outros recursos que lhes venham a ser destinados.

Art. 24° C) Poder Executivo Municipal podera intervir na
Organizacao Social, na hipotese de comprovado risco quanto
a regularidade dos servicos transferidos ou ao fiel
cumprimento das obrigacoes assumidas no Contrato de Gestao.

§1° A. intervencao far-se—a. mediante decreto do Prefeito
Municipal que contera a designacao do interventor, o prazo
da intervencao, seus objetivos e limites.

§2° A intervencao tera a duracao maxima de 180 (cento e
oitenta) dias.

§3° Declarada a intervencao, o Poder Executivo Municipal
devera, atraves de seu titular, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da publicacao do respectivo decreto,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as
causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurado o direito de ampla defesa.

§4° Caso fique comprovado nao ter ocorrido irregularidade
na execucao dos servicos transferidos, devera a gestao da
Organizacao Social retornar imediatamente aos seus orgaos
de deliberacao superior e de direcao, emitindo—se ato do
Executivo Municipal para a revogacao do decreto de
intervencao.
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Art. 25° Sem prejuizo da medida aludida no artigo anterior,
quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse
publico, havendo indicios fundados de malversacao de bens e
recursos de origem. publica, os responsaveis pela
fiscalizacao e execucao do Contrato de Gestao representarao
ao Ministerio Publico ou a Procuradoria Geral do Municipio
para que requeira ao Juizo competente a decretacao da
indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos
bens de seus dirigentes, benx como de agente publico ou
terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou
causado dano ao patrimonio publico.

§1° O pedido de sequestro de bens sera processado de acordo
com o disposto no Codigo de Processo Civil.

§2° Quando for o caso, o pedido incluira a investigaoao, o
exame e o bloqueio de bens, contas bancarias e aplicacoes
mantidas pelo demandado no exterior, nos termos da lei dos
tratados internacionais.

§3° Ate o termino da acao, o Poder Publico permanecera como
depositario e gestor' dosl bens e valores sequestrados ou
indisponiveis e velara pela continuidade das atividades
sociais da entidade.

Art. 26° A. organizacao social fara publicar, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
contrato de gestao, regulamento proprio contendo os
procedimentos que adotara para. a contratacao de obras e
servicos, bem como para compras com emprego de recursos
provenientes do Poder Publico.

Art. 27° Nas hipoteses de a entidade pleiteante da
habilitacao como organizacao social existir ha mais de 05
(cinco) anos, contados da data da publicacao deste Decreto,
fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos para adaptacao
das normas do respectivo estatuto ao disposto no artigo 7°,
incisos de I a IV, deste Decreto.

Art.28 Os Conselheiros e Diretores das Organizacoes
Sociais, nao poderao exercer outra atividade remunerada com
ou sem vinculo empregaticio, na mesma entidade.
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Art. 29 E vedada as entidades qualificadas como Organizacao
Social a participagao em campanhas de interesse politico-
partidario ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 30° Este Decreto entrara em vigor na data de sua
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM, em 13 de junho de
2017.
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