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LEI Nº  2.391/2002 
 

 
DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE 
ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A  Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 

DA QUALIFICAÇÃO 
 

Art. 1º - O Poder Executivo Municipal poderá, com base nas normas do art. 
192 e seguintes da Constituição Federal, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e artigo 
121 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, qualificar como organizações sociais, pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, 
desde que atendidos os requisitos desta lei. 

 
Parágrafo Único – As pessoas jurídicas de direito privado cujas atividades 

sejam dirigidas à saúde, qualificadas pelo Poder Executivo Municipal, como organizações 
sociais, serão submetidas ao Controle Externo da Câmara dos Vereadores deste Município, 
que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ficando o Controle Interno a 
cargo do Poder Executivo.  

 
Art. 2º - A qualificação como organização social das pessoas jurídicas, de 

que trata o artigo anterior, deverão obedecer aos seguintes requisitos em seu ato 
constitutivo ou  estatuto: 

a) natureza social dos seus objetivos; 
b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento de suas atividades; 
c) previsão expressa de ter a entidade, condições orgânicas e 

institucionais para assumir as atribuições pertinentes ao objeto das 
atividades a que será qualificada; 

d) que se submeta a fornecer todos os dados que se fizerem necessários 
para serem publicados anualmente do Diário Oficial do Estado, 
apontando relatórios financeiros e da execução do contrato de gestão; 

e) ter a entidade, recebido do Poder Público, aprovação em parecer 
favorável, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação 
como organização social. 
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                          Parágrafo Único – O Poder Público Municipal somente qualificará como 
organização social, as entidades que, cumulativamente, comprovem possuir serviços 
próprios de assistência a saúde, há mais de 10 (dez) anos em nossa Federação, a contar 
da assinatura do Contrato de Gestão, no Estado do Espírito Santo, e em pelo menos mais 
de 01 (um) outro estado de nossa federação e que neles atendam, de forma significativa à 
população carente, pelo SUS. 
 
 

DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

     Art. 3º -  Para os efeitos desta lei, entende-se por Contrato de Gestão o 
instrumento firmado pelo Poder Executivo Municipal e a entidade qualificada como 
organização social com vistas à formação de uma parceria entre as partes para o fomento e 
a execução de atividades relativas à área de saúde. 
 
     § 1º – A organização social da saúde deverá observar os princípios 
constitucionais e os do Sistema Único de Saúde, presentes na legislação vigente. 
 
    § 2º – A celebração do contrato de que trata o caput deste artigo, com 
dispensa da realização de licitação, será precedida da publicação de convocação pública 
de interessados a obter a apreciação de qualificação que será feita pelo Poder Executivo 
Municipal nos termos da legislação vigente e devidamente motivados, através de 
publicação no Diário Oficial do Estado.  
 
                        § 3º – O Poder Executivo Municipal dará publicidade da decisão de firmar o 
contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas e das entidades 
que venham manifestar o interesse de celebrar o referido vínculo com o Poder Público. 
 
 

DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
                        Art. 4º - A execução do Contrato de Gestão celebrado por organização 
social será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
                        Parágrafo Único – A verificação de qualquer irregularidade na utilização dos 
recursos ou bens de origem pública feita, comprovadamente, pela organização social, 
apurada por processo legal e administrativo, quando necessário, será dada ciência ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público para as providências relativas aos respectivos 
âmbitos de atuação.  
 
 
                         Art. 5º - O balanço e as demais prestações de contas da organização social 
devem, necessariamente ser publicadas no Diário Oficial do Estado. 
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DO FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS 

 
                         Art. 6º - Às entidades qualificadas como organizações sociais serão 
destinados recursos orçamentários e, os bens públicos necessários ao cumprimento do 
contrato de gestão, ficando assegurado às organizações sociais os créditos previstos no 
orçamento e as respectivas liberações financeiras que assim forem programadas. 
 
 

DA DESQUALIFICAÇÃO 
 

                         Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá proceder a desqualificação da 
entidade como organização social quando verificado, comprovadamente, o descumprimento 
das disposições contidas no contrato de gestão. 
 

§ 1º – A desqualificação será precedida de processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa, do responsabilizado. 

 
§ 2º – A desqualificação importará na reversão dos bens permitidos e do 

saldo remanescente dos recursos financeiros entregues à utilização da organização social. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 8º - Para fazer face ao disposto nesta Lei fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir no orçamento do exercício de 2003, créditos adicionais, suplementares 
ou especiais, obedecido o disposto no art. 43 §§ e incisos da Lei Federal 4.320/64. 

 
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu(ES), 20 de dezembro de 2002. 
 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada em 20 de dezembro de 2002. 

 
 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


