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LEI Nº591, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Disciplina as relações entre o Município
de Cairu e as Organizações Sociais – OS
ou Organizações da Sociedade Civil OSC, na forma que indica e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições constitucionais, consoante disposições da Lei Orgânica Municipal, faz saber
que a Câmara de Vereadores aprovou e é sancionada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DA RELAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – OS e ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL - OSC

Art. 1º Ficam disciplinadas, na forma disposta nesta Lei, as relações entre o Poder
Público Municipal e as entidades de direito privado, qualificadas ccomo Organizações
Sociais – OS e Organizações da Sociedade Civil – OSC, com a finallidade de fomentar o
atendimento ao interesse público, tendo como diretrizes básicas:

I - adoção de critérios que assegurem padrão de qualidade na execução dos serviços e
no atendimento ao cidadão;
II - promoção de meios que favoreçam a eficiência na prestação dos serviços de
interesse social;
III - manutenção de sistema de programação e acompanhamento das atividades que
permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal poderá firmar Contrato de Gestão com as entidades
qualificadas como Organizações Sociais – OS ou Organizações da Sociedade Civil –
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OSC, ap
pós aprova
ação da prroposta de
e trabalho apresentad
a
da e atend
didas as diisposiçõess
desta Le
ei.
§1º Pod
derão ser transferid
dos, para execução
o das Org
ganizaçõess Sociais – OS ou
u
Organiza
ações da Sociedade
e Civil – OSC,
O
ativid
dades e se
erviços atin
nentes ao ensino, à
pesquisa
a científica, ao de
esenvolvimento tecn
nológico e institucio
onal, à proteção e
preserva
ação do meio ambien
nte, bem como
c
à gestão da sa
aúde, à açã
ão social, trabalho e
à cultura
a, compatívveis com o objeto estatutário da
a entidade
e.

§2º A trransferênccia de que
e trata o parágrafo anterior pressupõe
p
e prévia e expressa
a
manifesttação da Secretaria
S
M
Municipal
d área co
da
orresponde
ente às ativvidades e serviços a
serem trransferidoss, quanto à sua conve
eniência e oportunidade.

§3º O Poder
P
Exe
ecutivo Mu
unicipal de
everá confe
erir ampla
a publicida
ade ao pro
opósito de
e
transferê
ência da atividade
a
ou serviço, através de avisos publicados
p
no Diário Oficial do
o
Municípiio em 2 (duas) vezzes em jorrnal diário de grand
de circulaçção, poden
ndo ainda
a
disponib
bilizar nos meios elletrônicos de comunicação disponíveis
d
s, da adm
ministração
o
municipa
al.

I
SEÇÃO II
D CONSE
DO
ELHO DE GESTÃO DAS ORG
GANIZAÇÕ
ÕES SOCIA
AIS – OS ou
ORGANIIZAÇÕES DA SOCIE
EDADE CIVIL – OSC
C

Art. 3º Fica
F
criado
o, na estrutura da Se
ecretaria de Administtração, o C
Conselho de
d Gestão
o
das Orga
anizações Sociais - CGOS,
C
órg
gão consulltivo, delibe
erativo e d
de supervis
são, com a
finalidad
de de fome
entar, plan
nejar, coordenar, ac
companharr e implem
mentar as ações de
e
transferê
ência dos serviços
s
e atividadess às Organizações So
ociais - OS
S.

§1º O Conselho de Gestã
ão das Organizaçõ
O
ões Sociais - CGO
OS tem a seguinte
e
composiição:
I - o Seccretário da Administra
ação, que o presidirá
á;
II - os Secretários
S
s do Muniicípio das áreas corrresponden
ntes às attividades e serviçoss
transferidos;
III - até 6 (seis) rep
presentante
es da sociedade civil.
2
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§2º Os segmentos
s
s da sociedade civil, aqui reprresentadoss, deverão ser de reconhecida
a
e efetiva vinculação
participa
ação no de
esenvolvim
mento econ
nômico e social
s
do Município,
M
v
o
às áreass demanda
antes das atividades
a
e serviços
s que foram
m transferid
dos.

§3º A orrganização
o e o funcio
onamento do Conselho de Gesstão das O
Organizações Sociaiss
- CGOS definidos no seu Re
egimento aprovado
a
pelo
p
órgão colegiado
o e homolo
ogado pelo
o
(a) Cheffe do Pode
er Executivo
o Municipa
al por meio
o de Decre
eto.

§4º Com
mpete ao Conselho
C
de
e Gestão das
d Organizações So
ociais - CG
GOS:
I - fome
entar, supe
ervisionar e coordenar a tran
nsferência de serviçços e ativ
vidades àss
Organiza
ações Sociais – OS
O e Org
ganizações
s da Socciedade C
Civil – OS
SC, como
o
instrume
ento de colaboração e ferramen
nta de mod
dernização
o da Admin
nistração Pública;
P
II - prom
mover estudos e diag
gnósticos com
c
vistas
s à definiçã
ão de diretrizes estra
atégicas e
prioridad
des para a transferên
ncia de serviços e attividades às
à Organizzações Soc
ciais – OS
S
e Organizações da
a Sociedad
de Civil – OSC;
O
III - ava
aliar os processos
p
de transfferência de
d serviço
os de inte
eresse púb
blico para
a
Organiza
ações Socciais – OS
S ou Organ
nizações da
d Socieda
ade Civil – OSC, de
e iniciativa
a
das Seccretarias do Município das áre
eas correspondentess, quanto à sua con
nformidade
e
com esta
a Lei;
IV - man
nifestar-se acerca da
a qualificaçção de entidades co
omo Organ
nização So
ocial – OS
S
ou Orga
anizações da Socied
dade Civil – OSC, te
endo em vista,
v
dentrre outros critérios,
c
a
represen
ntatividade
e da socied
dade civil na
n compos
sição da entidade intteressada, conforme
e
a natureza de suass atividade
es;
V - manifestar-se
e sobre oss termos do Contra
ato de Ge
estão a sser firmado
o entre a
Secretarria Municiipal da área
á
corre
espondente
e às atividades e serviços a serem
m
transferidos e a entidade selecionad
da, bem como
c
sob
bre as me
etas opera
acionais e
indicado
ores de dessempenho definidos;
VI - avaliar e acom
mpanhar a capacida
ade de ges
stão das Organizaçõ
O
ões Sociais
s – OS ou
u
Organiza
ações da Sociedade
S
e Civil – OSC,
O
quantto à otimizzação do p
padrão de qualidade
e
na execu
ução dos serviços
s
e no atendim
mento ao cidadão;
c
VII - manifestar-se
e sobre o desempen
d
ho da Org
ganização Social – O
OS ou Organizaçõess
da Socie
edade Civvil – OSC, nos caso
os de não cumprime
ento das m
metas pactuadas no
o
Contrato
o de Gestã
ão.
3
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§5º A pa
articipação
o no Conse
elho de Ge
estão das Organizaçções Socia
ais - CGOS
S não será
á
remunerrada.

C
CAPÍTULO
O II
DAS ORGANIZA
O
AÇÕES SO
OCIAIS – OS
O e ORGA
ANIZAÇÕES DA SO
OCIEDADE
E CIVIL –
OSC
SEÇÃO I
DA QUALIFICA
Q
AÇÃO

Art. 4º O Poder Exxecutivo Municipal
M
po
oderá quallificar como Organiza
ação Socia
al – OS ou
u
Organiza
ações da Sociedade
S
e Civil – OSC
O
pesso
oas jurídica
as de direito privado
o, sem finss
lucrativo
os, cujas atividadess sejam dirigidas
d
ao ensino
o, à pesq
quisa cien
ntífica, ao
o
desenvo
olvimento tecnológico
t
o, ao traba
alho, à ação social, à proteçã
ão e preservação do
o
meio am
mbiente, à cultura
c
e à saúde, ate
endidos os
s requisitoss previstoss na presen
nte Lei.

Art. 5º A qualificação da entidade com
mo Organização Soccial – OS o
ou Organiz
zações da
a
Sociedade Civil – OSC
O
dar-sse-á por Atto do (a) Chefe
C
do Po
oder Executivo Municipal, com
m
base em processso instru
uído com manifesttação do Conselho
o de Ge
estão dass
Organiza
ações Socciais - CGO
OS.

§1º A qualificação
o da entid
dade como
o Organiza
ação Socia
al – OS o
ou Organiz
zações da
a
Sociedade Civil – OSC,
O
pode
erá ocorrerr a qualque
er tempo.

§2º Entid
dades que
e comprovadamente cumpram os requissitos previsstos na pre
esente Leii
ou que sejam qua
alificadas pela Uniã
ão ou pelo
o Estado da
d Bahia ccomo Organizaçõess
Sociais – OS ou Organizaçõ
O
ões da Sociedade Civil
C
– OSC
C, serão co
onsiderada
as aptas a
celebrar Contratoss de Gestã
ão com a Administra
A
ação Municcipal, nas áreas resp
petivas de
e
ação.
sua atua

Art. 6º O requerim
mento de qualificaçã
q
o da entid
dade será instruído ccom a com
mprovação
o
do registtro de seu ato constittutivo ou alteração
a
posterior, dispondo so
obre:
I - nature
eza social de seus ob
bjetivos relativos à re
espectiva área
á
de atu
uação;
II - finalidade não lucrativa, com a obrrigatorieda
ade de inve
estimento de seus excedentess
financeirros no desenvolvimento das prróprias ativ
vidades;
4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M3XDSH6RNFLWDAUUUYZWRG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
7 de Janeiro de 2020
6 - Ano - Nº 3722

Cairu

PR
REFEITU
URA MU
UNICIPA
AL DE CAIRU
C





EST
TADO DA
A BAHIA
GAB
BINETE DO PREFEITO

III - estru
uturação mínima
m
da entidade
e
c
composta
por:
p
a) um órrgão delibe
erativo;
b) um órrgão de fisccalização;
c) um órrgão execu
utivo.
IV - proibição de distribuição
d
o de bens ou de parcela do patrimônio
p
líquido em
m qualquerr
hipótese
e, inclusive
e em razão
o de deslig
gamento, retirada
r
ou
u falecimen
nto de ass
sociado ou
u
membro da entidad
de;
V - previisão de inccorporação
o integral do
d patrimôn
nio, dos leg
gados ou d
das doaçõe
es que lhe
e
foram destinados
d
s, bem como dos excedentes financceiros decorrentes de suass
atividade
es, em casso de extin
nção ou de
esqualificaç
ção, ao pa
atrimônio d
de outra orrganização
o
social qu
ualificada no
n âmbito do Municíípio, da me
esma área
a de atuaçã
ão, ou ao patrimônio
p
o
da Uniã
ão, dos Estados, do
o Distrito Federal ou
o dos Municípios,
M
na propo
orção doss
recursoss e bens po
or estes alo
ocados.

Art. 7º As
A entidades qualificcadas como
o Organiza
ações Socciais - OS o
ou Organiz
zações da
a
Sociedade Civil – OSC se
erão incluíd
das em cadastro,
c
q
que
será disponibiliz
zado pela
a
Secretarria de Adm
ministração
o do Município, atra
avés de pu
ublicação no Diário Oficial do
o
Municípiio.

Art. 8º As
A entidade
es qualifica
adas como
o Organiza
ações Sociais – OS ou Organiz
zações da
a
Sociedade Civil – OSC ficam equiparadas, para efeitos tributá
ários, às entidadess
reconhecidas de interesse social
viger o Co
s
e de
e utilidade
e pública, enquanto
e
ontrato de
e
Gestão.

SEÇÃO II
I
PETÊNCIA
AS DOS ÓR
RGÃOS DA
A ENTIDA
ADE
DAS COMP

Art. 9º O órgão de
eliberativo da
d entidade, para os
s fins desta
a Lei, deverá:
I - definirr objetivos e diretrize
es de atuaçção da entidade, em conformid
dade com esta
e
Lei;
II - aprovvar a propo
osta do Co
ontrato de Gestão
G
da
a entidade;
III - apro
ovar o Plano de Carrgos, Salários e Ben
nefícios e as normass de recrutamento e
seleção de pesssoal pela entidade, observa
ados os princípios constituc
cionais da
a
Administtração Púb
blica;
5
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IV - apro
ovar as normas de qualidade, de
d contratação de obras e serrviços, de compras
c
e
alienaçõ
ões;
V - deliiberar qua
anto ao cu
umprimentto, pela Diretoria,
D
d
dos
planoss de traba
alho e do
o
Contrato
o de Gestão, bem como,
c
ouvvido o órg
gão de fisccalização, sobre os relatórioss
gerencia
ais e de atividadess da entid
dade, e respectivas
r
s demonsstrações financeiras
f
s
relativass às contass anuais ou
o de gestã
ão da entid
dade, a se
erem enca
aminhados ao Órgão
o
compete
ente;
VI - fiscalizar, com
m o auxílio
o do órgão
o de fiscallização, o cumprime
ento das diretrizes
d
e
metas de
efinidas no
o Contrato de Gestão
o;
VII - exe
ecutar outra
as atividad
des correlatas.

Art. 10. O órgão de fiscalizaçção da enttidade deve
erá:
I - examinar e emittir parecer sobre os relatórios
r
e balancete
es da entid
dade;
II - supe
ervisionar a execução
o financeirra e orçam
mentária da
a entidade
e, podendo
o examinarr
livros, re
egistros, documento
d
os ou qua
aisquer ou
utros elem
mentos, be
em como requisitarr
informaçções;
III - exam
minar e em
mitir parece
er sobre oss relatórios
s gerenciaiis e de ativvidades da
a entidade,
e respecctivas dem
monstraçõe
es financeiras, elaborados pela
a Diretoria,, relativos às contass
anuais ou
o de gestã
ão da entid
dade;
IV - pron
nunciar-se sobre asssuntos que
e lhe forem
m submetid
dos pelo órrgão diretiv
vo ou pelo
o
órgão de
eliberativo;;
V - pronunciar-se sobre
s
denú
úncia que lhe for enc
caminhada
a pela sociiedade, ad
dotando ass
providên
ncias cabívveis;
VI - execcutar outra
as atividade
es correlattas.

Art. 11. O mandatto dos integrantes do
o órgão de
eliberativo e de fiscallização serrá definido
o
no estatu
uto da entiidade.

Art. 12. A participa
ação nos órgãos
ó
deliberativos e de fiscaliização não
o será remunerada à
o Contrato de Gestão
o.
conta do

terá sua composiçã
Art. 13. O órgão executivo
e
c
o, compettências e a
atribuições
s definidass
no seu estatuto.
e
6
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SEÇÃO III
DA DE
ESQUALIFICAÇÃO

Art. 14. A entidade perderrá a sua qualificaçã
ão como Organizaçã
O
ão Social – OS ou
u
Organiza
ações da Sociedade
e Civil – OSC,
O
a qualquer tem
mpo, quand
do houverr alteração
o
nas con
ndições que a enssejaram, ou
o quando constattado o de
escumprim
mento dass
disposições contidas no Con
ntrato de Gestão.
G

§1º A de
esqualifica
ação será precedida de proces
sso admin
nistrativo, a
assegurado
o o direito
o
de ampla defesa e ao contra
aditório, re
espondendo os dirige
entes da O
Organizaçã
ão Social –
OS ou Organizaçõ
O
ões da Socciedade Civvil – OSC, individual e solidaria
amente, pe
elos danoss
ou prejuízos decorrrentes de sua ação ou
o omissão.

§2º A de
esqualifica
ação importará reverrsão dos bens
b
cujo uso lhe tenha sido permitido
o
pelo Município e dos
d valoress concedid
dos para a utilização
o da Organ
nização So
ocial – OS
S
ou Organizações da
d Socieda
ade Civil – OSC, a tíítulo de fom
mento, sem
m prejuízo de outrass
sançõess cabíveis.

C
CAPÍTULO
O IV
DO CONT
TRATO DE
E GESTÃO
O

Art. 15. Para os efeitos desta Lei, en
ntende-se por Contrrato de Ge
estão o in
nstrumento
o
firmado entre o Po
oder Execcutivo municipal e a entidade qualificada
q
a como Orrganização
o
Social - OS, com vistas
v
à forrmação de parceria entre
e
as pa
artes para fomento e execução
o
de ativid
dades relativas às áre
eas relacio
onadas nes
sta Lei.

Parágra
afo único. O processso de seleçção para a escolha das
d Organizações So
ociais - OS
S
será reg
gulamenta
ado pelo (a)Chefe do Poderr Executivvo Municip
pal, obserrvados oss
princípio
os da Adm
ministração Pública, constantes
c
s do caput do art. 37
7 da Consttituição da
a
Repúblicca.

Art. 16. O Contra
ato de Ge
estão será
á instrume
entalizado sempre p
por escrito
o, com ass
atribuiçõ
ões, responsabilidade
es e obrig
gações a serem
s
cum
mpridas pe
elo Municíp
pio e pela
a
7
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Organiza
ação Social - OS, observand
do as regrras gerais de direito
o público, e deverá
á
conter clláusulas qu
ue disponh
ham sobre:
I - atendimento ind
diferenciado aos usuá
ários dos serviços
s
ob
bjeto do Co
ontrato de Gestão;
II - indiccação de que,
q
em ca
aso de extinção da Organizaçã
O
ão Social - OS ou re
escisão do
o
Contrato
o de Gesttão, o se
eu patrimô
ônio, os le
egados e as doaçõ
ões que lhe forem
m
destinad
dos, bem como
c
os exxcedentes financeiro
os decorren
ntes de suas atividad
des, serão
o
incorporados ao patrimônio
p
o do Municcípio ou ao
a de outra Organizzação Soc
cial - OS,
qualificada na form
ma desta Lei,
L ressalvvados o pa
atrimônio, bens
b
e reccursos pré--existentess
quiridos co
om recurso
os a ele estranhos;
ao Contrrato ou adq
III - adoçção de prá
áticas de planejamen
p
nto sistemá
ático das ações
a
da O
Organizaçã
ão Social OS, me
ediante in
nstrumento
os de pro
ogramação
o, orçame
entação, a
acompanha
amento e
avaliação de suas atividadess, de acord
do com as metas pacctuadas;
IV - ob
brigatoried
dade de publicação
o anual, no Diário Oficial do Município, de
e
demonsttrações

f
financeiras
s,

elabora
adas

em
m

conform
midade

ccom

os

princípioss

fundame
entais de contabilidad
c
de e do rellatório de execução
e
d contrato
do
o de gestão;
V - obrig
gatoriedad
de de espe
ecificar o programa
p
de trabalh
ho propostto pela Orrganização
o
Social, estipular
e
as metas a serem atingidas, os
s respectivvos prazoss de execu
ução, bem
m
como oss critérios objetivos
o
d avaliaçã
de
ão de dese
empenho, inclusive
i
m
mediante in
ndicadoress
de qualid
dade e pro
odutividade
e;
VI - esttipulação de
d limites e critério
os para re
emuneraçã
ão e vanta
agens, de
e qualquerr
natureza
a, a serem
m pagas ao
os dirigente
es e empre
egados da
a Organiza
ação Socia
al - OS, no
o
exercício
o de suas funções;
f
VII - vinculação dos repasses finance
eiros que forem
f
realizados pelo Poder Público
P
ao
o
cumprim
mento das metas
m
pacttuadas no Contrato de
d Gestão;;
VIII - ob
brigatorieda
ade de co
omprovaçã
ão de que a entidade possui rregulamen
nto próprio
o
para con
ntratação de
d obras e serviço, compras e contratação de pe
essoal com
m recursoss
públicos concedidos a titulo
o de fome
ento, atend
dendo aoss princípioss constituc
cionais da
a
Administtração Púb
blica.

§1º Em casos
c
exce
epcionais, e sempre em caráte
er temporá
ário, visand
do à contin
nuidade da
a
prestaçã
ão dos servviços e me
ediante autorização prévia e exxpressa do
o órgão de
eliberativo,
a Organ
nização Social pode
erá contra
atar profiss
sional com
m remune
eração sup
perior aoss
limites de que trata
a o inciso VI
V deste arrtigo.
8
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§2º A contratação
c
o efetuada
a nos term
mos do pa
arágrafo anterior
a
de
everá ser submetida
s
a
imediata
amente à apreciaçã
ão do Pod
der Execu
utivo Municipal, atra
avés da Secretaria
a
Municipa
al da área de atuaçã
ão da entid
dade, e nã
ão importará em incrremento do
os valoress
do Contrrato de Ge
estão.

Art. 17. É condiçã
ão indispe
ensável pa
ara a assin
natura do Contrato de Gestão
o a prévia
a
qualificação como Organizaçção Social - OS da entidade se
elecionada..

Art. 18. Os termoss dos Con
ntratos de Gestão
G
se
erão elaborrados pela
a Procurad
doria Gerall
do Mun
nicípio a partir das diretrize
es aprova
adas pelo
o Conselh
ho de Ge
estão dass
Organiza
ações Socciais - CGO
OS.

Art. 19. A alteraçã
ão da propo
osta de tra
abalho, pod
derá ser re
ealizada, d
desde que precedida
a
de expre
essa autorização do Poder Exe
ecutivo Mu
unicipal, ou
uvido o Org
ganizações
s Sociais OS do Município.
M

Art. 20. São respo
onsáveis pela
p
execu
ução, acom
mpanhamento e fisca
alização do
o Contrato
o
de Gestã
ão de que trata esta Lei, no âm
mbito das Organizaçõ
O
ões Sociaiss - OS:
I - a Dire
etoria da entidade, à qual cabe
erá executa
ar o Contra
ato de Gesstão e, se for
f o caso,
fiscalizarr a execuçção em rela
ação às su
uas entidad
des filiadass;
II - os órrgãos delib
berativos e de fiscalizzação da entidade;
e

Art. 21. O acompa
anhamento
o e a fiscalização da execução do Contra
ato de Ges
stão, serão
o
efetuado
os pelos setores com
mpetentes da Secre
etaria Muniicipal da á
área cujo serviço
s
ou
u
política pública foi publiciza
ada, sem prejuízo
p
da
a ação insstitucional dos dema
ais órgãoss
normativvos e de co
ontrole inte
erno e exte
erno do Mu
unicípio.

Art. 22. A prestação de contas da Org
ganização Social - OS
O deverá ser apresentada na
a
periodiciidade prevvista no re
espectivo Contrato
C
de
d Gestão,, ou confo
orme as diisposiçõess
contidass nas resoluções do Tribunal
T
de
e Contas dos
d Municíp
pios – TCM
M/BA.

§1º A prestação de
d contas da Organ
nização So
ocial - OS
S far-se-á através de
e relatório
o
pertinentte à execução do Contrato
C
d Gestão, contendo
de
o compara
ativo espe
ecífico dass
9
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metas propostas
p
com os resultado
os alcanç
çados, aco
ompanhad
do dos re
espectivoss
demonsttrativos financeiros entre
e
outross documen
ntos.

§2º Ao final de cad
da exercíciio financeiro, além das prestaçções de contas parcia
ais de que
e
trata o caput, a Orrganização
o Social - OS
O deverá elaborar prestação
p
d
de contas anual,
a
noss
o
pelas instruções e resoluções do Tribunal de Conttas dos Mu
unicípios –
termos orientados
TCM/BA
A, encaminhando-a à Secretaria
a Municipa
al respectivva.

Art. 23.. O setorr compete
ente da Secretaria
S
Municipal da área
a, respons
sável pela
a
do Contra
supervissão, fiscalização e avaliação
a
ato de Gestão, emittirá relatórrio técnico
o
sobre os resultad
dos alcanççados pela
as Organiz
zações So
ociais - O
OS na exe
ecução do
o
o de Gestão, bem como so
obre a ec
conomicida
ade do de
esenvolvim
mento dass
Contrato
respectivvas ativida
ades, e o encaminh
hará ao Titular
T
da respectiva
a Pasta e ao órgão
o
deliberattivo da enttidade até o último dia
d do mês
s subseque
ente ao encerramentto de cada
a
mês do exercício
e
f
financeiro.

§1º Ao final de ca
ada exerccício financceiro, será
á elaborada consolid
dação dos relatórioss
ndo à Con
ntroladoria Geral do Município
o
técnicos de que trrata o art. 23 desta Lei, caben
nhá-la, com
m parecer conclusivo
o sobre a regularidad
de das con
T
de
e
encamin
ntas, ao Tribunal
Contas dos
d Municíípios – TCM/BA.

§2º Casso as meta
as pactuad
das no Co
ontrato de Gestão nã
ão sejam cumpridas
s em, pelo
o
menos, 80% (oite
enta por ce
ento), o Secretário
S
da área relativa
r
ao
o serviço transferido
t
o
deverá submeter
s
os supraccitados rela
atórios téc
cnicos, aco
ompanhados de justtificativa a
ser aprresentada pela Org
ganização Social - OS ao Conselho de Ge
estão dass
Organiza
ações Socciais - CGO
OS, que se manifesta
ará nos term
mos desta Lei.

§3º Com
m base na
a manifesta
ação do Conselho
C
de
d Gestão
o das Organizações
s Sociais CGOS, o Secretário da área deverá, conforme o caso, solicitar
s
pa
areceres té
écnicos de
e
ó
do Município
o, em esp
pecial da Procurado
oria Geral do Munic
cípio e da
a
outros órgãos
Controla
adoria Gera
al do Mun
nicípio, parra decidir, alternativa
amente, so
obre a ace
eitação da
a
justificativa, a indicação de
e medidas de sanea
amento ou
u a rescissão do Co
ontrato de
e
Gestão.
100
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Art. 24. Os servido
ores do se
etor compe
etente da Secretaria
S
M
Municipal
d
da área re
esponsávell
pela su
upervisão, fiscalizaçção e ava
aliação do
o Contratto de Ge
estão, ao tomarem
m
conhecim
mento de qualquer irregularid
dade ou ile
egalidade na utilizaçção de recursos ou
u
bens de origem pú
ública, dela darão ciiência ao Secretário
S
, que adottará as pro
ovidênciass
relativass aos respe
ectivos âmbitos de attuação, sob pena de responsab
bilidade so
olidária.

Art. 25. O Conse
elho de Gestão
G
avaliará, anualmente, a otimiza
ação do padrão
p
de
e
qualidad
de na execcução dos serviços e no atend
dimento ao
o cidadão, e o aprim
moramento
o
da gestã
ão das Org
ganizaçõess Sociais - OS, na forrma que dispuser o rregulamentto.

Parágra
afo único. A qualqu
uer tempo
o, e conforme recom
mende o iinteresse público, o
Conselho de Gestã
ão requisittará às Org
ganizações
s Sociais - OS as info
ormações que julgarr
necessá
árias.

C
CAPÍTULO
OV
O SERVIDOR PÚBLICO NA ORGANIZA
O
AÇÃO SOC
CIAL
DO

Art. 26. Poderão ser
s colocad
dos à disp
posição de Organizaçção Social – OS serv
vidores do
o
Municípiio que estivverem vincculados ao
o serviço trransferido.

Art. 27. O ato de disposição
d
pressupõe
e aquiescê
ência do se
ervidor, hip
pótese em que ficará
á
mantido seu víncu
ulo com o Município,
M
computan
ndo-se o te
empo de se
erviço pres
stado para
a
todos os efeitos legais, inclusive prromoção por
p
antigu
uidade e a
aposentad
doria, esta
a
vinculada ao desco
onto previd
denciário aplicado
a
ao
os servidorres público
os do Município.

§1º Dura
ante o perííodo da dissposição, o servidor público
p
observará ass normas in
nternas da
a
Organiza
ação Socia
al - OS.

§2º O se
ervidor esttável que não for co
olocado à disposição
o da Organ
nização So
ocial - OS
S
será:
do, com o respectivo
o cargo, co
om ou sem
m mudança
a de sede, para outro
o órgão ou
u
I -relotad
entidade
e do mesm
mo Poder e natureza
a jurídica, cujos plan
nos de ca
argos e vencimentoss
sejam id
dênticos, de
e acordo com
c
o interresse da ad
dministração; ou
11
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II -posto
o em dispo
onibilidade
e, com rem
muneração
o proporcional ao re
espectivo tempo de
e
ento, na im
serviço, até seu re
egular e ob
brigatório aproveitam
a
mpossibilid
dade de rellotação ou
u
ese de exttinção do cargo
c
ou de
eclaração de sua dessnecessida
ade.
na hipóte

Art. 28. O servid
dor coloca
ado à disp
posição de
e Organização Social - OS poderá, a
m
r
requerimen
nto ou porr manifesta
ação da O
Organizaçã
ão Social qualquerr tempo, mediante
OS, ter sua dispo
osição can
ncelada, ca
aso em qu
ue serão observado
o
s os proce
edimentoss
o anterior.
definidoss no artigo

Art. 29. Não será
á incorpora
ada à rem
muneração de servid
dor, no se
eu cargo de
d origem,
m pecuniá
ária que lhe
e for paga pela Organ
nização So
ocial - OS.
vantagem

Art. 30. O servido
or com duplo vínculo
o funciona
al poderá ser coloca
ado à disp
posição de
e
ação Social - OS, apenas
a
po
or um dele
es, desde que haja compatib
bilidade de
e
Organiza
horário.

Art. 31.. O valor pago pello Municíp
pio, a título de rem
muneração
o e de co
ontribuição
o
previden
nciária do servidor colocado
c
à disposiç
ção da Orrganização
o Social - OS, será
á
abatido do
d valor de
e cada rep
passe menssal.

C
CAPÍTULO
O VI
DA INTE
ERVENÇÃ
ÃO DO MU
UNICÍPIO NO
N SERVIÇ
ÇO TRANSFERIDO

Art. 32. Na hipótesse de risco
o quanto ao
a regular cumprimen
nto das ob
brigações assumidas
a
s
G
poderá o Mu
unicípio o assumir a execuçã
ão dos serrviços que
e
no Conttrato de Gestão,
foram tra
ansferidos, a fim de manter
m
a sua
s continu
uidade.

§1º A in
ntervenção
o será feiita atravéss de decrreto do (a
a) Chefe d
do poder Executivo
o
Municipa
al, que indicará o inte
erventor e mencionará os objetivos, limite
es e duraç
ção, a quall
não ultra
apassará 180 (cento e oitenta) dias.

§2º Deccretada a intervençã
ão, o Secrretário Mu
unicipal a quem com
mpete a supervisão,
fiscalizaçção e ava
aliação da execução
o de Contrrato de Ge
estão deve
erá, no pra
azo de 30
0
(trinta) dias, con
ntados da publicaçção do atto respecctivo, insta
aurar procedimento
o
122
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pa
ara

apura
ar

as

c
causas

determinanttes

da

medida

e

definirr

responsa
abilidades, assegura
ado o direitto de ampla
a defesa.

§3º Cesssadas as causas determinan
d
ntes da inttervenção e não co
onstatada culpa doss
gestoress, a Organiização Soccial - OS re
etomará a execução dos serviçços.

§ 4º Com
mprovado o descump
primento desta Lei ou
u do Contrrato de Gestão, será declarada
a
a desqua
alificação da
d entidad
de como Organização
o Social - OS,
O com a reversão do serviço
o
ao Municcípio, sem prejuízo das
d demaiss sanções cabíveis.

§ 5º Enq
quanto durar a interrvenção, os
o atos pra
aticados pe
elo interve
entor deverão seguirr
todos oss procedimentos lega
ais que reg
gem a Adm
ministração Pública.

C
CAPÍTULO
VII
DAS DIS
SPOSIÇÕE
ES GERAIS
S E TRANSITÓRIAS
S
Art. 33. O Mun
nicípio pod
derá desttinar às Organizaçõ
O
ões Socia
ais - OS recursoss
orçamen
ntários e be
ens público
os necessá
ários ao cu
umprimentto do contrrato de ges
stão.

§ 1o São
S
asseg
gurados àss Organizzações So
ociais – OS
O os cré
éditos pre
evistos no
o
orçamen
nto e as respectivas
r
s liberaçõe
es finance
eiras, de acordo
a
com
m o crono
ograma de
e
desembo
olso previssto no conttrato de ge
estão.

§ 2o Po
oderá serr adicionad
da aos crréditos orç
çamentário
os destina
ados ao custeio
c
do
o
contrato de gestã
ão parcela
a de recursos para compenssar desliga
amento de
e servidorr
d
que
e haja justificativa exxpressa da
a necessid
dade pela o
organizaçã
ão social cedido, desde
OS.

§ 3o Oss bens de que
q trata este
e
artigo
o serão destinados às
à Organizzações Soc
ciais - OS,
dispensa
ada licitaçção, media
ante perm
missão de uso, conssoante clá
áusula exp
pressa do
o
contrato de gestão
o.

Art. 34. Poderá se
er qualifica
ada como Organizaçã
O
ão Social - OS pesso
oa jurídica
a de direito
o
privado, sem finss lucrativo
os, instituíd
da, mas não manttida pelo poder púb
blico, que
e
133
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apresentte a devida aptidão e experiên
ncia técnic
ca em área
a de atuaçção de serrviços, noss
termos desta
d
Lei.

Art. 35. Em caso
o da extinçção do órg
gão públic
co relacion
nado às attividades e serviçoss
objeto do
d contrato
o de gestã
ão, a Organização Social - OS
O manterrá a desig
gnação da
a
unidade do serviço
o que for trransferido.

Art. 36. Os processsos de tra
ansferência de serviços de que trata estta Lei que estiverem
m
em curso
o passarão
o a obedeccer à discip
plina legal estabeleciida.

Art. 37. A celebra
ação de Co
ontratos de Gestão, nos termo
os da Pressente Lei Municipal,
over a concessão ou
u a permisssão de se
erviços de
e
não obssta a Admiinistração de promo
interesse
e público, nos termoss da legisla
ação em vigor.

Art. 38. O Poder Executivo
E
Municipal regulamen
ntará esta Lei no pra
azo de 90 (noventa))
dias.

Art. 39. Até a ed
dição dos atos com
mplementarres do fun
ncionamen
nto do Conselho de
e
Gestão das Organ
nizações Sociais
S
- CGOS,
C
sua
as competê
ências serrão desem
mpenhadass
pela Seccretaria de Administração do Município.
M

Art. 40. As despessas decorre
entes da presente
p
Le
ei correrão
o por conta
a de verba própria do
o
nto vigente
e, ficando o Poder Executivo
o Municipa
al autoriza
ado a pro
omover ass
orçamen
modifica
ações orçamentárias necessária
as ao seu cumprimento.

Art. 41 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
o, revogan
ndo-se ass
ontrário.
disposições em co

ete do Preffeito Municcipal de Ca
airu, Estado da Bahia
a, 20 de de
ezembro de 2019.
Gabine

Ferrnando An
ntônio dos
s Santos Brito
B
Prefeito
o Municipal de Cairu
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