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LEI N. 863,0E 08 DE JULHO DE 2009

Modifies e acrescenta dispositivos que especifica da

Lei Municipal n. 855, de 26 dejunho do 2009.

Autor Jose Maura Dedemo Oriandini - Prefeito do

Municipio.

JOSE MAURO DEDEMO ORLANDINI, Prefeito do

Municipio deBertioga:

Paco saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou

em 2* Discussao e RedacSo Final na 6' Sessao

Extraordinaria, realizada no dia 07 de julho deste ano e

que sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1s Esta Lei modiftca e acrescenta dispositivos na

Lei Municipal n. 855, de 26 de junho de 2009,

aperfeicoando o regramento de qualificagao de

Organizacfes Sociais para que com elas firme o

Municipio Contrato de Gestao.

Art. 2° O Art. 4° e o "caput* do art. 5° passam a vigorar

com a seguinte redacao:

"Art 4* O Conselho deAdministracSo da entidade que

pretenda a quaHUcaqiocomoOrganizaqao Socialdeve

estarestwturada de acordo com a legislagSo federal e

os seguintes requisites basicos:

l-sercompostopor

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros

natosrepresentantes do PoderPubfco.denmdospefo

estatuto da entidade;

b)20a30%(vkiteathntaporcen(o)demembrosnatos

rep/BsmtanlesdeentUadesdasodedade<M,delinidos

pek) estatuto;

c) ate 10% (dez por cento), no caso de associacao

civil, de membros eleitos dentre os membros ou os

assodados;

d)10a 30% (dez a trinta porcento) de membros eleitos

pekademaisintegrantes do conselho, dentre pessoas

de notdria capaddade professional e reconhecida

idoneidade moral;

e) ate 10% (dez por cento) de membros indicados ou

eleitos na forma estabelecida pek) estatuto;

II - os membros eleitos ou indicados para compor o

Conselho devem ter mandato de 04 (quatro) anos,

admitida uma reconducSo;

lll-osrep/Bsentantosdeentkladespiwistosnasallneas

'a'e t'do inciso I devem corresponderamais de 50%

(cinqQenta porcento) do Conselho;

IV o dirigente maximo da entidade deve pamcipar das

reunites do conselho, sem direito a voto;

V - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no

minimo, 03 (tr6s) vezes a cada ano e,

extraordinariamente, aquakjuertempo;

VI - os conselheiros nao devem receberremuneracdo

pelos serviqos que, nesta condicao, prestarem a

organizacSo social, ressalvada a ajuda de custo por

reuniao da qualpartidpem;

VJI- os conselheiros eleitos ou indicados para integrara

diretoria da entidade devem renunciarao assumirem

funcoes executivas.(NR)'

"Art. 5° Para atender aos requisites de qualificacSo

devem estar incluldas dentre asatribuicoes privativas

do Conselho de Administracao das Organizacoes

Sociais, as seguintes: (NR)

(■■■)'

Art. 3° O paragrafo unico do art. 2° ftca suprimido,

acrescentando-se em substituigao os §§ 1" e 2°:

"§ 1'As entidades privadas para celebrarem contrato

degestdo com o Municipio deBertioga, no prazofixado

por esta Lei, deverio possuir urn Conselho de

Adrninistraifa,coma)mposi&,apibuicdesnomwtivas

e de controls basico, nos termos desta Lei.

§ 2° Somente serdo qualificadascomo OrganizagSo

Social as entidades que efetrvamente comprovarem o

desenvolvimento da atividade descrita no caput do art.

1°destaLei:

►Aitr49 Ffca acrescido ao art. 7° o § 5°:

"§ 5' & dispensavel, nos termos de Lei Federal, a
lidtagao para a celebracao dos contratos de gestSo

com Organizacoes Sociais. (AC)'

Art. S° Esta Lei enlra em vigor na data de sua pubicacao,

revogadas as disposicOes em contrario.

Bertioga, 08 de julho de 2009.

Arq. Urb. Josi Mauro Dedemo Oriandini

Prefeito do Municipio


