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Sábado, 17 de março de 2018 - ano 4 - nº 970 Acompanhe
a Prefeitura

PREFEITURA CONCLUI PLANO INÉDITO DE TURISMO
 A prefeitura de Franca, através da Divisão de Turismo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, concluiu o trabalho inédito de mapeamento do potencial 
turístico de Franca e, em audiência pública realizada na manhã de sexta-feira, 16 de 
março, no Parque Fernando Costa, entregou o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Turístico (PDDT) ao COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, para providências 
sequenciais. 
  
      

 Realizado pela empresa MKTuris, de Campinas/SP, que venceu o Chamamento 
Público realizado pelo Governo Municipal, o trabalho englobou todo levantamento do 
potencial turístico do município, incluindo Inventário da Oferta Turística, Estudo da 
Demanda Turística, Diagnóstico, Prognóstico e Diretrizes para o  Desenvolvimento 
Turístico, englobando levantamento da rede de serviços, rede hoteleira, atrativos 
turísticos e todos os aspectos necessários para embasar a solicitação da inclusão 
de Franca, nos programas de desenvolvimento turístico do Governo Estadual, como 
MIT – Município de Interesse Turístico, o que proporcionará à cidade o recebimento 
de verba no valor aproximado de R$ 600 mil anuais para o desenvolvimento do setor 
na cidade.  Agora o Governo Municipal enviará para aprovação da Câmara Municipal 
o Projeto de Lei que irá instituir oficialmente o Plano Diretor de Turismo de Franca. 
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GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 107, DE 14 DE MARÇO 2018.

Constitui e Nomeia Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar na Administração Direta e Indireta.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

R E S O L V E

 Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar Processante para conduzir os traba-
lhos relacionados aos processos administrativos n° 3558/2017 e nº 871/2018 com a finalidade de proceder a apuração de fatos que 
será composta pelos seguintes servidores municipais:

1. Lígia Silva Granzoto - Presidente.
2. Gustavo Henrique Nascimento- Membro
3. Luine Ribeiro Costa- Membro

 Art. 2º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e não revoga as disposições contidas na Portaria nº 008 de 05 de janeiro 
de 2018.

Prefeitura Municipal de Franca, em 14 de março de 2018.

GILSON DE SOUZA
PREFEITO

________________________________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 10.748, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

 Regulamenta a Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017 e dá outras providências.

 GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e consi-
derando a necessidade de se regulamentar a aplicação da Lei Municipal Nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017,

 D E C R E T A

CAPÍTULO I
DA QUALIFICAÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da Habilitação à Qualificação

 Art. 1º. O Poder Executivo qualificará como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujas atividades sejam dirigidas à saúde, à cultura, ao esporte, ao atendimento ou promoção dos direitos das pessoas com defi-
ciência, ao atendimento ou promoção dos direitos de crianças e adolescentes, à proteção e conservação do meio ambiente e à 
promoção de investimentos, de competitividade e de desenvolvimento, atendidos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 8.638, 
de 28 de dezembro de 2017, e neste Decreto.

 Art. 2º. São requisitos específicos para habilitação à qualificação como organização social: 
I- comprovação do registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 
a) natureza social de seus objetivos; 

EDITAIS
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b) finalidade não - lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias 
atividades; 
c) previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de Administração e uma 
Diretoria, definidos nos termos do Estatuto, assegurado àquele composição e atribuições normativas e de controle básicos previstos 
na Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017, e neste Decreto; 
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros da comunidade, de notória capacidade profis-
sional e idoneidade moral; 
e) composição e atribuições da Diretoria da entidade; 
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do con-
trato de gestão; 
g) em caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; 
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que Ihes foram destinados, bem como dos exce-
dentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra 
organização social qualificada no âmbito do Município de Franca, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da municipalidade, 
na proporção dos recursos e bens por este alocados; 
II - ter a entidade recebido aprovação em parecer favorável, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como orga-
nização social, do Secretário Municipal da área correspondente ou do titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade 
respectiva e da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização da Gestão do Contrato nomeada pelo Prefeito. 
§ 1º. A comissão prevista no inciso II será composta na forma do art. 47 deste Decreto. 
§ 2º. Somente serão qualificadas como organização social, as entidades que, efetivamente, comprovarem possuir serviços próprios 
de assistência à saúde, há mais de 5 (cinco) anos.

Seção II
Do Conselho de Administração da Organização Social

 Art. 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos do respectivo estatuto, observados, para os fins 
de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos: 
I - ser composto por: 
a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) no caso de organização da sociedade civil, de membros eleitos dentre os membros ou os 
associados; 
b) no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória 
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 
c) no mínimo, 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade; 
II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho que não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3° grau 
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, terão mandato de quatro anos, admitida uma recondução; 
III - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no 
estatuto; 
IV - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto; 
V - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano, e extraordinariamente, a qualquer tempo; 
VI - os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a 
ajuda de custo por reunião da qual participem; e 
VII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem às correspondentes 
funções executivas. 

 Art. 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser incluídas entre as atribuições privativas do 
Conselho de Administração: 
I - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; 
II - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 
III - designar e dispensar os membros da Diretoria; 
IV - fixar a remuneração dos membros da Diretoria; 
V - aprovar os estatutos, bem como suas alterações e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus 
membros; 
VI - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as com-
petências; 
VII - aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que 
deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefí-
cios dos empregados da entidade; 
VIII - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da 
entidade, elaborados pela Diretoria; 
IX - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais 
da entidade, com o auxílio de auditoria externa. 

 Art. 5º. Aos conselheiros, administradores e dirigentes das organizações sociais da saúde é vedado exercer cargo de che-
fia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS

Seção III
Do Procedimento de Qualificação
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 Art. 6º. O pedido de qualificação como Organização Social será dirigido ao Prefeito Municipal, por meio de requerimento 
escrito, devidamente autuado, acompanhado dos seguintes documentos:
I - ata da constituição da entidade, devidamente registrada;
II - atas da última eleição do Conselho de Administração e de sua diretoria, devidamente registradas;
III - estatuto social atualizado;
IV - último balanço patrimonial e demonstrativo do resultado financeiro do ano anterior;
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
VI - certidões de regularidade fiscal municipal, estadual e federal;
VII - documentos que comprovem a execução de projetos, programas ou planos de ação relacionados às atividades dirigidas à res-
pectiva área de atuação, mencionadas no artigo 1º deste decreto, há mais de 5 (cinco) anos.
§ 3º. Para fins de comprovação do disposto nos incisos VII do “caput” deste artigo, a entidade pleiteante da qualificação poderá 
apresentar a documentação relativa à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha sucedido ou pela qual é 
controlada ou com a qual tenha comprovado vínculo técnico ou operacional.
§ 4º. Para efeitos do § 3º deste artigo, considera-se que a entidade pleiteante da qualificação:
I - é sucessora de outra entidade, quando desta receber transferência de patrimônio, total ou parcial, com a manutenção da mesma 
finalidade estatutária, o que deverá ser extraído dos respectivos Estatutos, do ato de constituição da sociedade ou dos balanços 
patrimoniais e demonstrativos financeiros;
II - é controlada por outra entidade, quando a maioria simples dos associados ou dos membros de seu Conselho de Administração 
é a mesma da entidade controladora, e o poder de eleição dos administradores desta última também pertence a seus dirigentes ou 
associados, de modo permanente, conforme extraído dos respectivos Estatutos, Regimento Interno e das atas de eleição de ambas 
as entidades;
III - mantém vínculo técnico ou operacional com outra entidade, quando desempenha funções, atividades ou serviços que lhe foram 
transferidos por sócio fundador ou associado, de maneira permanente e através de decisão dos órgãos deliberativos de ambas as 
entidades.

 Art. 7º. Caberá ao Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, nos termos dos incisos I, II e III do parágrafo único do 
art. 6º, ANEXO VIII, da LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01, DE 24 DE JULHO DE 1995 , modificada pela LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 287, DE 25 DE JULHO DE 2017 ouvido, previamente a Divisão de Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria 
de Finanças e parecer da Procuradoria Geral do Município, a análise quanto à compatibilidade do pedido de qualificação em 
relação ao Planejamento Estratégico do Município, como também a verificação no que se refere ao cumprimento integral 
dos requisitos para qualificação.
§ 1º. O pedido de qualificação será indeferido caso a entidade:
I - não atenda aos requisitos estabelecidos contidas na Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017 e por este Decreto.
II - apresente a documentação prevista no artigo 6º deste decreto de forma incompleta.
§ 2º. Caberá ao Prefeito Municipal a decisão final que deferir ou indeferir o pedido de qualificação e de inscrição, expedindo-se o 
respectivo Decreto e será publicada no Diário Oficial.
§ 3º. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II do § 1º deste artigo, o Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos poderá conce-
der à requerente o prazo de até 10 (dez) dias para a complementação dos documentos exigidos.
§ 4º. A entidade que tiver seu pedido indeferido poderá requerer novamente a qualificação, a qualquer tempo, desde que atendidos 
os requisitos legais e regulamentares.
§ 5º. O certificado de qualificação como Organização Social será emitido pela Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos;

Seção IV
Da Entidade Qualificada

 Art. 8º. As entidades que forem qualificadas como Organizações Sociais serão consideradas aptas a assinar contrato de 
gestão com o Poder Público Municipal e a absorver a gestão e a execução de atividades e serviços de interesse público, entretanto, 
devem participar do processo seletivo.
§ 1º. As pessoas jurídicas de direito privado a que celebrarem contratos de gestão ficarão submetidas ao controle externo da Câmara 
Municipal de Franca, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ficando o controle interno a cargo do Poder 
Executivo.
§ 2º. O pedido de qualificação poderá ser realizado a qualquer tempo.

 Art. 9º. Os editais para qualificação serão publicados sempre que os Programas Municipais relacionados à transferência 
de gestão de serviços públicos municipais assim o exigir. 
Parágrafo único. É permitida a publicação dos editais para qualificação em conjunto com a Comunicação de Interesse Público pre-
vista nos artigos 27 e 28 deste Decreto.

 Art. 10. Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da Organização Social, que implique mudança 
das condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada imediatamente, com a devida justificação, à Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Estratégicos e à Secretaria competente na respectiva área de atuação, sob pena de cancelamento da qualificação.

Seção V
Da Desqualificação

 Art. 11. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando verificado o 
descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. 
§ 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes 
da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 
§ 2º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e do saldo remanescente dos recursos financeiros entregues à utili-
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zação da organização social, sem prejuízo das sanções contratuais penais e civis aplicáveis a espécie.

 Art. 12. A entidade qualificada como Organização Social será desqualificada quando: 
I - descumpriu qualquer cláusula do contrato de gestão firmado com o Poder Público Municipal;
II - dispôs de forma irregular dos recursos, bens ou servidores públicos que lhe forem destinados;
III - incorreu em irregularidade fiscal ou trabalhista;
IV - descumpriu as normas estabelecidas na legislação aplicável e neste decreto.

 Art. 13. A desqualificação será precedida de processo administrativo conduzido pela Secretaria de Assuntos Estratégi-
cos.
Parágrafo único. Caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre a desqualificação, expedindo-se o competente Decreto.

 Art. 14. A perda da qualificação como Organização Social, sem prejuízo das sanções contratuais, penais e civis aplicáveis, 
acarretará a imediata rescisão do contrato de gestão firmado com o Poder Público Municipal;

CAPITULO II
Seção I
DO CONTRATO DE GESTÃO

 Art. 15. Para os efeitos da Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017, e neste Decreto, entende-se por contrato 
de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação 
de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas a que se refere o “caput” do artigo 1º deste 
decreto. 
§ 1º. Para os contratos de gestão em que se aplica a Lei 13.019/2014, a dispensa e inexigibilidade de chamamento ficam subordi-
nadas às hipóteses nela previstas. 
§ 2º. A organização social de saúde deverá observar os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no artigo 198 da Consti-
tuição Federal e no artigo 7° da Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990. 
§ 3º. A celebração dos contratos de que trata o “caput” deste artigo, com dispensa da realização de chamamento, será precedida de 
publicação da minuta do contrato de gestão e de convocação pública das organizações sociais, através do Diário Oficial do Municí-
pio, para que todas as interessadas em celebrá-lo possam se apresentar. 
§ 4º. O Poder Público dará publicidade: 
I - da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas; e 
II - das entidades que manifestarem interesse na celebração de cada contrato de gestão.

 Art. 16. O contrato de gestão a que se refere o artigo 15 deste Decreto, conforme sua natureza e objeto, discriminará as 
atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e do órgão ou entidade contratada e será publicado na íntegra no 
Diário Oficial do Município. 
§ 1º. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação do Conselho de Administração, ao Secretário Municipal da área 
competente e à Comissão prevista no § 1º, inciso II dos artigos 2º e 47 deste Decreto.
§ 2º. O contrato de gestão será assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário da área o qual esteja vinculado.

 Art. 17. Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição 
Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, estipulação das metas a serem atingidas e respectivos 
prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de qualidade e produtividade; 
II - estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas 
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções; 
III - atendimento à disposição do § 3º do artigo 15 deste Decreto; e 
IV - atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, no caso das organizações sociais da saúde. 
§ 3º. O contrato de gestão deverá assegurar tratamento igualitário entre os usuários do Sistema SUS; 
§ 4º. O Secretário Municipal signatário do contrato de gestão deverá definir ou aprovar as demais cláusulas que se fizerem neces-
sárias.

Seção II
Do Fomento às Atividades Sociais 

 Art. 18. As entidades qualificadas como organizações sociais ficam declaradas como entidades de interesse social e utili-
dade pública para todos os efeitos legais. 

 Art. 19. Às organizações sociais serão destinados recursos orçamentários e, eventualmente, bens públicos necessários ao 
cumprimento do contrato de gestão. 

§ 1º. Ficam assegurados ás organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de 
acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. 
§ 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão, parcela de recursos para fins 
do disposto no artigo 21 deste Decreto, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. 
§ 3º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. 

 Art. 20. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por outros de igual ou maior valor, condicio-
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nado a que os novos bens integrem o patrimônio do Município. 
Parágrafo único. A permuta de que trata o “caput” deste artigo dependerá de previa avaliação e expressa autorização do Poder 
Público. 

 Art. 21. Fica facultado ao Poder Executivo o afastamento de servidor para as organizações sociais, com ônus para a ori-
gem. 
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor afastado qualquer vantagem pecuniária que 
vier a ser paga pela organização social. 
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor afastado com recur-
sos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção 
e assessoria. 

 Art. 22. São extensíveis, no âmbito do Município, os efeitos dos artigos 18 e 19 § 3º, para as entidades qualificadas como 
organizações sociais pela União, pelos Estados, Distrito Federal e demais Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a 
legislação local não contrarie as normas gerais emanadas da União sobre a matéria, os preceitos da Lei Municipal nº 8.638, de 28 
de dezembro de 2017, e neste Decreto, bem como os da legislação específica de âmbito estadual. 

CAPÍTULO III
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

SEÇÃO I
Do Procedimento

 Art. 23. A celebração do contrato de gestão sempre será precedida da publicação de Comunicado de Interesse Público no 
Diário Oficial do Município.

 Art. 24. Quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o serviço objeto da parceria, a celebração do contra-
to de gestão será precedida de processo seletivo, por meio de Chamamento Público, conduzido por Comissão Especial de Seleção 
instituída para essa finalidade.

 Art. 25. Todos os autos e documentos produzidos no procedimento de Comunicação de Interesse Público poderão ser 
aproveitados e ou ratificados no Processo Seletivo.

 Art. 26. Havendo ou não Processo Seletivo, antes de sua assinatura, o contrato de gestão deverá ser previamente:
I - analisado, quanto à regularidade do procedimento e quanto aos termos de sua minuta, pela Comissão de Acompanhamento, 
Avaliação e Fiscalização da Gestão do Contrato da respectiva área de atuação, instituída na forma prevista no artigo 46 deste 
decreto;
II - analisado, quanto à regularidade do procedimento, pelo Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, ouvida, previamente, a 
Divisão de Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria de Finanças;
III - aprovado pelo Conselho de Administração da Organização Social, em parecer circunstanciado;
IV – analisado o cumprimento integral da fase interna e externa e especificadas as verbas orçamentárias.
V – Conter parecer da Procuradoria Geral do Município sobre a minuta do contrato.

Seção II
Do Comunicado de Interesse Público

 Art. 27. Antes de se publicar o Edital de Chamamento no Processo Seletivo, será realizado o Comunicado de Interesse 
Público em que constarão:
I - objeto da parceria em que se pretende firmar, com a descrição das atividades que deverão ser promovidas e/ou fomentadas e os 
respectivos bens, equipamentos a serem destinados a esse fim;
II - indicação da data-limite para que a Organização Social qualificada manifeste expressamente seu interesse em firmar o contrato 
de gestão;
III – fixação de prazo final para que as entidades interessadas possam qualificar-se como Organização Social e manifestar interesse 
em participar do Processo Seletivo e firmar contrato de gestão;
IV - outras informações julgadas pertinentes.
§ 1º. Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, poder-se-á promover outras formas de divulgação.
§ 2º. A data-limite não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados da data da publicação do Comunicado de Interesse Público 
no Diário Oficial do Município.

 Art. 28. Para fins de publicação do Comunicado de Interesse Público, será instaurado processo administrativo, devidamen-
te autuado, contendo despacho autorizador do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. Serão juntados, aos autos do processo, os documentos abaixo relacionados, sem prejuízo de outros julgados 
necessários:
I - certificado de qualificação da entidade, emitido pela Secretaria Municipal de Assuntos Estratégico;
II - comprovantes de publicação do Comunicado de Interesse Público e respectivos anexos;
III - documentação e programa de trabalho proposto pela Organização Social, nas condições estabelecidas nos artigos 33 e 34 
deste decreto;
IV - pareceres técnicos e jurídicos;
V - despachos decisórios devidamente fundamentados;
VI - minuta de contrato de gestão;
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VII - aprovações e análises previstas no artigo 26 deste decreto.
Seção III
Do Processo Seletivo
Subseção I
Da Instauração do Processo Seletivo

 Art. 29. O processo seletivo se realizará por meio de Chamamento Público, após o procedimento de Comunicação de 
Interesse Público, observado o art. 25 deste Decreto quanto ao aproveitamento e/ou ratificação dos atos e documentos lá 
produzidos, e conterá as seguintes etapas:
I – análise quanto ao cumprimento integral da fase interna e especificação de verba orçamentária; 
II - publicação e divulgação do edital;
III - recebimento dos envelopes contendo a documentação e o programa de trabalho previstos no edital;
IV - julgamento e classificação dos programas de trabalho propostos;
V - publicação do resultado.

 Art. 30. O processo seletivo terá início mediante instauração de processo administrativo, devidamente autuado, contendo 
despacho autorizador do Prefeito Municipal.
§ 1º. Serão juntados, nos autos do processo de seleção, os documentos abaixo relacionados, sem prejuízo de outros julgados ne-
cessários:
I - relação das entidades qualificadas para a área objeto da parceria;
II - comprovantes de publicação do edital de Chamamento Público e respectivos anexos;
III - ato de designação da Comissão Especial de Seleção;
IV - programas de trabalho propostos pelas Organizações Sociais e demais documentos que os integrem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Especial de Seleção, especialmente as atas das sessões de abertura dos envelopes 
e de julgamento dos programas de trabalho, que serão circunstanciados, bem como rubricados e assinados pelos membros da re-
ferida Comissão e pelos representantes das Organizações Sociais participantes do Chamamento Público que estiverem presentes 
ao ato;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos;
VII - recursos eventualmente apresentados pelas Organizações Sociais participantes e respectivas manifestações e decisões;
VIII - despachos decisórios do Secretário competente ou do Diretor Geral da Fundação, devidamente fundamentados;
IX - minuta de contrato de gestão;
X - aprovações e análises previstas no artigo 26 deste decreto.
§ 2º. As minutas do edital de Chamamento Público e do contrato de gestão deverão ser previamente examinadas pela Procuradoria 
Geral do Município, sem prejuízo do disposto no artigo 26 deste decreto.

Subseção II
Do Edital de Chamamento Público

 Art. 31. O edital de Chamamento Público será publicado no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circu-
lação e deverá conter:
I - objeto da parceria a ser firmada, com a descrição da atividade que deverá ser promovida e/ou fomentada e os respectivos bens 
e equipamentos destinados a esse fim, bem como dos elementos necessários à execução do objeto da parceria, indicando-se o 
conjunto de objetivos, metas e indicadores de qualidade que deverão ser observados e alcançados, os quais serão tomados como 
parâmetros mínimos de suficiência para avaliação do programa de trabalho apresentado pela Organização Social;
II - indicação da data-limite para que as Organizações Sociais manifestem expressamente seu interesse em firmar o contrato de 
gestão;
III - critérios objetivos de julgamento dos programas de trabalho propostos pelas Organizações Sociais, de forma a selecionar o mais 
adequado ao interesse público;
IV - data, local e horário da apresentação da documentação e do programa de trabalho especificados nos artigos 33 e 34 deste 
decreto;
V - outras informações julgadas pertinentes.
§ 1º. A data-limite para apresentação dos programas de trabalho pelas Organizações Sociais não poderá ser inferior a 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação do edital de Chamamento Público no Diário Oficial do Município.
§ 2º. A documentação e o programa de trabalho deverão ser entregues à Comissão Especial de Seleção, em 2 (dois) envelopes 
separados, fechados, identificados e lacrados.
§ 3º. Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, o edital de Chamamento Público poderá ser enviado para por qualquer meio 
para as Organizações Sociais qualificadas para atuação na área objeto da parceria.
§ 4º. Somente poderão participar do Chamamento Público as Organizações Sociais que já estejam devidamente qualificadas na 
forma deste decreto, na data da publicação do edital no Diário Oficial do Município.

 Art. 32. Caso não haja manifestação de interesse por parte das Organizações Sociais, poder-se-á repetir o procedimento 
previsto no artigo 29 deste decreto quantas vezes forem necessárias.

Subseção III
Da Documentação

 Art. 33. As Organizações Sociais deverão apresentar a seguinte documentação:
I - certificado de qualificação como Organização Social, emitido pela Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos;
II - comprovação da regularidade jurídico-fiscal e de satisfatória situação econômico-financeira;
III - declaração de idoneidade;
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IV - declaração de que não cumpre as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 2003;
V - comprovante de inscrição do ato constitutivo ou estatuto, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição 
da diretoria em exercício.
§ 1º. A situação financeira satisfatória será comprovada por meio do cálculo de índices contábeis usualmente aceitos.
§ 2º. A regularidade jurídico-fiscal.

Subseção IV
Do Programa de Trabalho

 Art. 34. Os programas de trabalho apresentados pelas Organizações Sociais, em atendimento ao edital de Chamamento 
Público, deverão discriminar os meios e os recursos orçamentários necessários à prestação dos serviços objeto da parceria a ser 
firmada, bem como conter:
I - a especificação do programa de trabalho proposto;
II - o detalhamento do valor orçado para implementação do programa de trabalho;
III - a definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econô-
mico, operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de execução;
IV - a definição de indicadores para avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços.

Subseção V
Do Julgamento dos Programas de Trabalho e dos Recursos

 Art. 35. No julgamento dos programas de trabalho propostos, serão observados os seguintes critérios, além de outros 
definidos no edital de Chamamento Público:
I - economicidade;
II - otimização dos indicadores objetivos de eficiência e qualidade do serviço.

 Art. 36. Será considerado vencedor do processo de seleção o programa de trabalho proposto que obtiver a maior pontua-
ção na avaliação, atendidas todas as condições e exigências do edital de Chamamento Público.

 Art. 37. Na hipótese de manifestação de interesse por parte de somente uma Organização Social, o contrato de gestão 
poderá ser celebrado desde que o programa de trabalho proposto atenda todas as condições e exigências do edital de Chamamento 
Público.

 Art. 38. O resultado do julgamento declarando a Organização Social vencedora do processo de seleção será proferido 
dentro do prazo estabelecido no edital de Chamamento Público e publicado no Diário Oficial do Município.

 Art. 39. Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso, que poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação do resultado do processo de seleção no Diário Oficial do Município.
§ 1º. Da interposição de recurso caberá impugnação pelas demais Organizações Sociais proponentes, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação relativa à interposição do recurso.
§ 2º. No mesmo prazo, a Comissão Especial de Seleção manifestar-se-á sobre o recurso, submetendo-o à decisão do titular da 
respectiva Secretaria.

 Art. 40. Decorridos os prazos previstos no artigo 39 deste decreto sem a interposição de recursos ou após o seu julga-
mento, a Organização Social vencedora será considerada apta a celebrar o contrato de gestão.

Subseção VI
Da Comissão Especial de Seleção

 Art. 41. A Comissão Especial de Seleção será instituída mediante portaria do Secretário competente composta por 3 
(três) membros titulares e respectivos suplentes, sendo um deles designado como seu presidente.

 Art. 42. Compete à Comissão Especial de Seleção:
I - receber os documentos e programas de trabalho previstos no edital de Chamamento Público;
II - analisar, julgar e classificar os programas de trabalho apresentados, em conformidade com as regras e critérios estabelecidos no 
edital de Chamamento Público, bem como declarar a Organização Social vencedora do processo de seleção;
III - julgar os requerimentos apresentados no âmbito do processo de seleção e processar os recursos;
IV - dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões.
Parágrafo único. A Comissão Especial de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das 
informações apresentadas ou para dar cumprimento ao disposto no inciso IV do “caput” deste artigo.

CAPITULO IV
SEÇÃO I 
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

 Art. 43. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelas Secretarias Munici-
pais da respectiva área e pela Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, a qual está nominada no art. 9º da 
Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017, como comissão de monitoramento e avaliação. 
§ 1º. O contrato de gestão deve prever a possibilidade de o Poder Público requerer a apresentação pela entidade qualificada, ao 
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término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de relatório pertinente à execução do 
contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da presta-
ção de contas correspondente ao exercício financeiro, assim como suas publicações no Diário Oficial do Município. 
§ 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão analisados, periodicamente pela Comissão de Acompa-
nhamento, Avaliação e Fiscalização da Gestão do Contrato indicada acompanhamento do contrato, composta por profissionais 
de notória especialização, que emitirão relatório conclusivo, a ser encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno 
e externo do Município. 
§ 3º. A comissão Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização da Gestão do Contrato, designada na Lei Municipal nº 8.638, 
de 28 de dezembro de 2017, como comissão de monitoramento e avaliação, atenderá os preceitos estabelecidos pela Lei 
Federal 13.019/2014. 
§ 4º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas 
e ao Ministério Público, para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária. 

 Art. 44. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para denunciar irregularidades 
cometidas pelas organizações sociais ao Tribunal de Contas ou à Câmara Municipal. 

 Art. 45. O balanço e demais prestações de contas da organização social devem, necessariamente, ser publicados no Diário 
Oficial do Município e analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Seção II
Da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização 

 Art. 46. A execução do contrato de gestão será acompanhada, avaliada e fiscalizada por uma Comissão Acompanhamen-
to, Avaliação e Fiscalização especialmente designada para essa finalidade.
Da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização 

 Art. 47. Deverá ser constituída, no âmbito de cada Secretaria autorizada a celebrar contrato de gestão, uma Comissão 
de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização.
§ 1º. A Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização será constituída pelo Prefeito, cuja portaria será também assi-
nada pelo Secretário da área ao qual o contrato esteja vinculado, e integrada por pessoas de notória capacidade e atuação na 
área objeto da parceria, sendo:
I - dois membros da sociedade civil, escolhidos pelo Prefeito;
II - três membros do Poder Executivo ligados à Secretaria ou órgão da área de competência do contrato de gestão ou parceria.

§ 2º. O Presidente da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização será escolhido dentre os membros do Poder Exe-
cutivo.
§ 3º. A Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização deliberará por maioria simples dos membros presentes, cabendo 
ao Presidente o voto de desempate.
§ 4º. Para os contratos de gestão relacionados à Saúde, Educação e Assistência Social, os dois membros da sociedade civil serão 
escolhidos dentre os membros do respectivo Conselho de Políticas Públicas não indicados pelo Poder Público.

Seção III
Das Competências da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização

 Art. 48. Compete à Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização:
I- Manifestar e/ou proferir parecer nas hipóteses em que a Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2018 e este Decreto 
assim exigir;
II- analisar o relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico entre as metas propos-
tas e os resultados alcançados, acompanhados da prestação de contas apresentada pela Organização Social, ao término de cada 
exercício financeiro, ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público.
§ 1º. A Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização deverá reunir-se, ordinariamente, ao final de cada semestre, para 
avaliação da execução do contrato de gestão, com base nas metas contratualmente estipuladas, nos resultados efetivamente alcan-
çados e no cumprimento dos respectivos prazos de execução.
§ 2º. Compete, ainda, à Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, nas reuniões ordinárias, analisar a prestação de 
contas correspondente e elaborar relatório parcial conclusivo sobre a análise procedida.
§ 3º. O Presidente da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização poderá convocar reuniões extraordinárias, desde 
que cientificados previamente todos os seus integrantes.
§ 4º. Das reuniões da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização serão lavradas atas, as quais deverão ser assinadas 
por todos os presentes.
§ 5º. Os relatórios parciais referidos no § 2º, e o anual, previsto no “caput”, ambos deste artigo, serão elaborados em 3 (três) vias, 
em papel e em meio eletrônico.
§ 6º. A Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização encaminhará os relatórios referidos no § 5º deste artigo ao Secre-
tário competente ou à autoridade supervisora da área de atuação da Organização Social e à Comissão de Avaliação.

Seção IV
Das Competências do Presidente da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização

 Art. 49. O Presidente da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização tem o dever de comunicar ao Secretário 
competente ou à autoridade supervisora da área de atuação da Organização Social, ao Tribunal de Contas do Município e ao Minis-
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tério Público, qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada, especialmente quanto à utilização de recursos ou bens de origem 
pública pela Organização Social, sugerindo, ainda a adoção das providências necessárias, no âmbito das respectivas competências, 
sob pena de responsabilidade solidária e funcional, quando for o caso.

 Art. 50. Sem prejuízo do disposto no artigo 49 deste decreto, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse pú-
blico, havendo indícios fundados ou provas de malversação de bens e recursos de origem pública por parte da Organização Social, 
cabe ao Presidente da Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, representar ao Ministério Público, informando-lhe 
o que foi apurado pela referida Comissão e, concomitantemente, comunicar à Procuradoria Geral do Município, a fim de serem 
adotadas as medidas judiciais cabíveis, visando, inclusive, à decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e ao sequestro 
de bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público.

 Art. 51. Até o término de eventual ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores se-
questrados ou indisponíveis e zelará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 52. Os regulamentos próprios contendo os procedimentos que a Organização Social adotará para a seleção de recru-
tamento de pessoal, contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder 
Público, deverá ser submetido à aprovação prévia da Secretaria contratante, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias contados 
da data da assinatura do contrato de gestão.
§ 1º. Os regulamentos deverão ser publicados no Diário Oficial do Município e no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras 
do Terceiro Setor, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data da assinatura do contrato de gestão.
§ 2º. A Organização Social terá exclusiva responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do Contrato de Gestão.

 Art. 53. A movimentação dos recursos financeiros transferidos pelo Poder Público para a Organização Social deverá ser 
feita mediante conta bancária específica para cada contrato de gestão.
Parágrafo único. Havendo mais de um contrato de gestão e independentemente da existência de conta bancária já cadastrada para 
recebimento dos valores repassados pelo Poder Público, a Organização Social deverá providenciar a abertura de nova conta bancá-
ria para transferir os valores oriundos de cada ajuste, a fim de que permaneçam separados para todos os fins, inclusive verificação 
contábil.

 Art. 54. Os recursos financeiros transferidos em decorrência do contrato de gestão, enquanto não utilizados, serão obri-
gatoriamente aplicados no mercado financeiro, na forma determinada no contrato de gestão, devendo o rendimento financeiro da 
aplicação ser destinado à execução do programa de trabalho proposto pela Organização Social.

 Art. 55. Nos termos da legislação em vigor, o balanço patrimonial da Organização Social deverá ser encaminhado à Secre-
taria até o dia 30 de abril do exercício subsequente.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria competente providenciar a publicação do balanço e do relatório de execução do contrato de 
gestão no Diário Oficial da Município e no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, a contar da data de seu recebimento.

CAPÍTULO VII
DO AFASTAMENTO E APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES

 Art. 56. Os servidores cujas atividades forem absorvidas em contrato de gestão, poderão ser afastados para as organiza-
ções sociais ou reaproveitados em outras unidades da Administração Direta na forma e condições estabelecidas neste Capítulo.

 Art. 57. O ato de instauração do procedimento de comunicação interesse público definirá os cargos ou empregos do quadro 
permanente que poderão ser objeto de afastamento para as organizações sociais. 
§ 1º. Os servidores lotados nos cargos ou empregos especificados no caput deste artigo deverão manifestar-se expressamente pela 
permanência nessas unidades e serviços ou por sua transferência, nos prazos e critérios fixados que forem fixados.
§ 2º. O servidor que se manifestar pela permanência na unidade ou serviço gerenciado mediante contrato de gestão, por Organiza-
ção Social, poderá rever a opção feita após 12 (doze) meses, contados da data de sua realização.
§ 3º. A manifestação pela transferência da unidade ou serviço é irretratável.
§ 4º. A manifestação será feita em formulário padrão aprovado no ato de instauração do processo seletivo ou de dispensa.
§ 5º. Durante o prazo de opção, a ser definido na portaria prevista no “caput” deste artigo, e até a formalização do respectivo afas-
tamento ou transferência, o servidor permanecerá exercendo as atribuições e responsabilidades do respectivo cargo, função ou 
emprego na unidade ou serviço a que se encontra vinculado.

 Art. 58. Os servidores que requererem transferência serão aproveitados em outras unidades da Administração

 Art. 59. Os servidores municipais que se manifestarem pela continuidade de exercício nas unidades submetidas ao con-
trato de gestão serão afastados com ônus para a origem, nos termos do artigo 16 da Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 
2017.
§ 1º. O afastamento de que trata este artigo dar-se-á sem prejuízo dos direitos e demais vantagens do respectivo cargo, função ou 
emprego, computando-se o tempo em que o servidor estiver afastado, integralmente, para todos os efeitos legais.
§ 2º. O servidor afastado perceberá as vantagens a que fizer jus no órgão de origem, compreendendo a referência de vencimentos 
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ou do salário, acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as vanta-
gens incorporadas e as tornadas permanentes, os adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens pessoais ou as fixadas 
para o cargo, função ou emprego de forma permanente, nos termos da legislação específica.
§ 3º. A despesa com os servidores afastados continuará a ser programada e executada pela Secretaria Municipal conforme a vin-
culação do servidor.
§ 4º. O afastamento do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma deste artigo, acarretará sua exoneração 
desse cargo.
§ 5º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor afastado qualquer vantagem pecuniária que 
vier a ser paga pela organização social. 
§ 6º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor afastado com recur-
sos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e 
assessoria.
 
 Art. 60. O edital de chamamento do Processo Seletivo especificará os cargos ou empregos do quadro permanente que 
serão objeto de afastamento para as Organizações Sociais, como também os respectivos quantitativos.

 Art. 61. Permanecerão na situação em que se encontram, no que respeita aos locais de trabalho, os servidores cedidos ao 
Município de Franca em razão do âmbito do Sistema Único de Saúde, exceto se manifestarem interesse pela transferência.  

 Art. 62. Os servidores municipais e os servidores cedidos ao Município de Franca em razão do Sistema Único de Saúde 
ficarão submetidos à gerência da Organização Social, especialmente quanto aos deveres e obrigações, respeitadas a legislação de 
pessoal específica e as normas estabelecidas neste Capítulo.
§ 1º. Compete à Organização Social o controle da frequência e da pontualidade, bem como a programação de férias anuais.
§ 2º. Para efeito de controle de frequência, deverá ser observada a jornada de trabalho e respectiva carga horária a que o servidor 
estiver submetido, por força da legislação específica.
§ 3º. Compete à Organização Social proceder à avaliação de desempenho do servidor de que trata este artigo, de acordo com os 
indicadores de desempenho estabelecidos no contrato de gestão.

 Art. 63. Caberá ao dirigente da Organização Social, no caso de aplicação de medidas disciplinares, elaborar relatório cir-
cunstanciado dos fatos e remetê-lo ao órgão de origem, sugerindo a eventual penalidade a ser aplicada.
Parágrafo único. Na hipótese do “caput” deste artigo, incumbirá ao órgão de origem promover o procedimento de natureza disciplinar 
cabível, aplicando, se for o caso, a respectiva penalidade.

 Art. 64. Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos:
I - o gerenciamento do controle e do arquivamento em prontuário dos documentos resultantes dos atos aos quais se refere este 
Capítulo, respectiva formalização e demais providências;
II - a responsabilidade pelo cadastramento, nos sistemas informatizados de recursos humanos, dos respectivos eventos funcionais, 
inclusive para efeito de pagamento;
III - a expedição dos atos necessários e as devidas anotações, pertinentes à situação funcional nos termos das normas legais e regu-
lamentares vigentes, a elaboração, o gerenciamento do controle e do arquivamento, em prontuário, dos documentos daí resultantes.

 Art. 65. Poderá ser cessado o afastamento do servidor perante a Organização Social nas seguintes hipóteses:
I - quando solicitado pelo Titular da respectiva Secretaria, de acordo com a vinculação do servidor, mediante ofício dirigido ao diri-
gente da Organização Social;
II - quando solicitado pelo dirigente da Organização Social, mediante justificativa em ofício dirigido ao Titular da respectiva Secretaria 
Municipal, de acordo com a vinculação do servidor;
III - quando solicitado pelo servidor, após decorrido o prazo previsto no § 2º do artigo 57 deste decreto, mediante requerimento.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 66. A organização social fará publicar na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação 
de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público. 

 Art. 67. Os Conselheiros e Diretores das organizações sociais, não poderão exercer outra atividade remunerada com ou 
sem vínculo empregatício, na mesma entidade. 

 Art. 68. Nas hipóteses de a entidade pleiteante da habilitação como organização social existir há mais de 5 (cinco) anos, 
contados da data da publicação da Lei Municipal nº 8.638, de 28 de dezembro de 2017, e neste Decreto, fica estipulado o prazo de 
2 (dois) anos para adaptação das normas do respectivo estatuto ao disposto no artigo 3º, incisos de I a V deste Decreto.

 Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário, como também todas as qualificações como Organização Social concedi-
das na vigência da Lei Municipal nº 7.899, de 16 de julho de 2013, modificada pela Lei Municipal nº 8.073, de 27 de maio de 2014.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 16 de março de 2018.

GILSON DE SOUZA
PREFEITO
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LEI COMPLEMENTAR Nº 296, DE 16 DE MARÇO DE 2018

 Inclui o art. 27-A no Código Tributário do Município, para definir a taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia 
– SELIC, do Banco Central, como a taxa de juros de mora incidentes sobre os créditos tributários vencidos para com a Fazenda 
Municipal e dá outras providências

 GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,

 FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte LEI:

 Art. 1º. Fica inserido no Código Tributário do Município de Franca (Lei nº 1.672, de 20 de novembro de 1968), o art. 27-A, 
com a seguinte redação:

	 Art.	27-A.	Os	créditos	tributários	vencidos	para	com	a	Fazenda	Municipal,	inscritos	em	dívida	ativa	ou	não,	ficarão	sujeitos	
à incidência da Taxa SELIC - Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia – como índice de correção monetária e de 
juros	de	mora.	
§	1º	Os	juros	de	mora	incidirão	a	partir	do	primeiro	dia	do	mês	subsequente	ao	do	vencimento.
§	2º	O	percentual	de	juros	de	mora	relativo	ao	mês	em	que	o	pagamento	estiver	sendo	efetuado	será	de	1%	(um	por	cento)	ao	mês.
§	3º	Considera-se,	para	efeito	deste	artigo:
I. mês,	o	período	iniciado	no	dia	1º	e	findo	no	respectivo	último	dia	útil;
II.	fração,	qualquer	período	de	tempo	inferior	a	um	mês,	ainda	que	igual	a	um	dia.

 Art. 2º. O § 2º do art. 27 do Código Tributário do Município de Franca (Lei nº 1672/68) passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

	 Art.	27	(...)
................
§	2º	-	Expirado	o	prazo	para	pagamento	à	boca	do	cofre,	ficam	os	contribuintes	sujeitos	à	multa	de	2%	(dois	por	cento),	calculada	
sobre	a	importância	devida	até	a	data	de	seu	pagamento.	
Art. 3º. Fica revogado o § 4º do artigo 27 da Lei nº 1.672, de 20 de novembro de 1968 (Código Tributário do Município). 
Art. 4º. Fica revogado o § 5º do art. 5º da Lei Municipal nº 5.876/2003, devendo aos valores nele referidos ser aplicada a regra do 
caput do art. 27-A, do Código Tributário do Município.

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Franca, SP, 16 de março de 2018.

GILSON DE SOUZA
PREFEITO

EDITAIS COPEL  

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 25896/17 – Pregão Presencial Nº 091/17 – Aquisição de mistura para o preparo de chocolate em pó e leite em pó integral 
para atendimento à merenda escolar.  Contratadas: Citry Sol Rio Preto Produtos Alimenticios Ltda Me, lote 1 e Alnutri Alimentos 
Ltda, lote 2.

TERMOS DE CREDENCIAMENTO

Processo nº 30254/17 - Credenciamento de entidades jurídicas especializadas interessadas em prestar serviços para a Secretaria 
Municipal de Saúde, com fornecimento de procedimento diversos da tabela SUS (Sistema Único de Saúde). Credenciada: Santa 
Casa de Misericórdia de Pedregulho.

Proc. nº 24389/14 - Serviço de eletrocardiograma computadorizado, com emissão de laudo à distância e fornecimento de 
equipamentos em comodato, ao preço da tabela do SUS, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com a previsão 
legal; poderão se credenciar, objetivando a prestação de serviços profissionais. Credenciada: Televida Centro Especializado de 
Telediagnósticos Ltda EPP.

Franca, 16 de março de 2018.

Fernanda Cristina Zuviollo
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeira

Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROC. nº 48.717/17 – Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, objetivando receber e selecionar 
a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – 
Modalidade Casa Lar, mediante análise de plano de trabalho, com posterior formalização de Termo de Colaboração. 

PROC. nº 48.718/17 – Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, objetivando receber e selecionar 
a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – 
Modalidade Abrigo, mediante análise de plano de trabalho, com posterior formalização de Termo de Colaboração.

Obs.: Os interessados deverão entregar a documentação até as 16hs do dia 17/04/2018, na Sala Nº 01 da Secretaria Municipal de 
Ação Social, localizada na Avenida Champagnat, nº 1750, Centro. Informações pelo telefone 16- 3711-9000 – ramal 9239. 

Os Editais e Anexos estão à disposição no site https://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.
xhtml - Modalidade: Chamamento Público (13.019/14) – Situação: Em Andamento.

Franca, 16 de março de 2018.

Vanderlei Martins Tristão
Secretário de Ação Social

Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 – “PROJETO PRIMEIRA CHANCE”

 A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, COMUNICA A DESISTÊNCIA DE: 
Rafael Luís De Oliveira (Auxiliar Administrativo – Aprendiz), por não ter assumido efetivamente a vaga e, CONVOCA o candidato 
abaixo nomeado, APROVADO e CLASSIFICADO no Processo Seletivo nº 001/2016 – Projeto Primeira Chance, para comparecer 
à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova (Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 19, 20 
e 21 de Março de 2018, no horário  das 10h às 16h, munidos dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e 
RG, Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS – Carteira 
Profissional de Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes), Cartão PIS/PASEP, Título de 
Eleitor, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade 
(quando for o caso), Certidão Negativa de Antecedentes Criminais,  Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, CNH – 
Carteira de Habilitação (quando for o caso, nos termos do Edital Completo), Comprovação de Experiência (quando for o caso, nos 
termos do Edital Completo), Comprovante de Escolaridade (Diploma e Histórico Escolar) e Habilitação Específica (nos termos do 
Edital Completo), Carteira de vacinação, comprovante de endereço e  uma foto 3x4.

Classif. Nome Cargo
141 Vitoria Rodrigues Lourenço Auxiliar Administrativo - Aprendiz

Franca, 17 de março de 2018.

Petersson Alves Faciroli 
Diretor da Divisão de Pessoal e Recursos Humanos - Substituto

________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 – ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, COMUNICA AS DESISTÊNCIAS DE: Lui-
za Gatti Moreira (Direito) Suelen Amanda Porto Silva Coeli (Direito), Yuri Muniz Teixeira dos Santos (Engenharia de Produção) 
e Mateus Menezes do Nascimento (Geografia – Licenciatura), por não terem assumido efetivamente as vagas e, CONVOCA os 
candidatos abaixo nomeados, APROVADOS e CLASSIFICADOS no PROCESSO SELETIVO nº 001/2017- ESTAGIÁRIOS, para 
comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova (Recursos Humanos), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, 
nos dias 19, 20 e 21 de março de 2018, no horário das 8h às 12h, munidos dos seguintes documentos: RG e CPF (original e 
uma cópia simples), declaração de matrícula original constando o semestre que está cursando, com data de expedição atualizada, 
comprovante de residência e, para os candidatos classificados PCD, laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, contendo 
o CID (Classificação Internacional de Doenças) compatível com a deficiência informada no ato da inscrição. 

Classif. Nome Curso
293 Ellen Cristina de Santana dos Santos Direito
294 Otávio Augusto de Souza Ramos Direito
295 Guilherme Correa Bianchini Direito
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296 Rafaela Souza Silva Direito
33 Jean Machado de Sousa Engenharia de Produção
2 Heber Candido Geografia - Licenciatura
1 Letícia Bonfá Bianchini Relações Internacionais

Franca, 17 de março de 2018.

Petersson Alves Faciroli
Diretor da Divisão de Pessoal e Recursos Humanos - Substituto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER

EDITAL Nº 01/2018 - ESPORTES

CAMPEONATOS DE FUTEBOL VARZEANO 
INSCRIÇÕES

 A Prefeitura Municipal de Franca, através da Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, torna público a abertura de ins-
crição para os campeonatos de futebol varzeano da temporada 2018.   

1. Do Objeto

1.1 - Receber inscrições das equipes interessadas em participar dos campeonatos de futebol varzeano promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Franca na temporada 2018.  
1.2 - Serão realizados os seguintes campeonatos:
a) Campeonato Varzeano de Futebol – Série A
b) Campeonato Varzeano de Futebol – Sub 20 
c) Campeonato Varzeano de Futebol – Série B
d) Campeonato Varzeano de Futebol – Veteranos Acima de 40 anos  
1.3 - Serão disponibilizadas 16 vagas para cada um dos campeonatos previstos no item 1.2.
1.4 - Para o Campeonato Varzeano de Futebol – Série A, as vagas serão destinadas as 16 equipes melhores classificadas no Cam-
peonato Varzeano de 2017, conforme previsto em Regulamento Específico.
1.5 - As 16 equipes classificadas para a Séria A de 2018, ficam obrigadas a confirmar a participação no campeonato através da 
efetivação da inscrição, conforme previsto neste Edital. 
1.6 - Caso alguma equipe da Série A não confirme a inscrição, será convocada a equipe melhor classificada entre as 4 equipes 
rebaixadas na edição de 2017, e assim sucessivamente.
1.7 - As 16 vagas do Campeonato Varzeano de Futebol – Sub 20 serão destinadas prioritariamente as 16 equipes participantes da 
Série A. 
1.8 - Caso alguma equipe da Série A não se inscreva no Sub 20, a vaga remanescente será destinada a outras equipes interessadas, 
que será escolhida mediante sorteio.
1.9 - As 16 vagas do Campeonato Varzeano de Futebol – Série B serão preenchidas da seguinte forma: 4 vagas destinadas as 4 
equipes rebaixadas na Edição de 2017, conforme Regulamento Específico, e as 12 vagas restantes destinadas a outras equipes 
interessadas.
1.10 - As 16 vagas para a disputa do Campeonato Varzeano de Futebol – Veteranos Acima de 40 anos, serão abertas a qualquer 
equipe interessada em participar da competição. 
1.11 - Caso o número de equipes inscritas para disputar a Série B e o Campeonato de Veteranos seja superior a quantidade de 
vagas existentes, será realizado um sorteio público para definição das equipes participantes.  

2. Das Inscrições

2.1 - O período de inscrição será de 16 a 28 de março, no horário das 08h às 17h, na Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer / 
Divisão de Esportes e Lazer, no Conjunto Poliesportivo, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 1200, Parque Francal.
2.2 - A inscrição será efetivada mediante a entrega da “Ficha de Inscrição da Equipe” e a “Qualificação da Diretoria da Equipe”, 
conforme modelos anexos ao presente Edital.
2.3 - Os modelos dos documentos “Ficha de Inscrição da Equipe” e “Qualificação da Diretoria da Equipe” também poderão ser reti-
rados no endereço indicado no item 2.1 deste Edital.  
2.4 - A “Ficha de Inscrição da Equipe” deverá conter a assinatura do Presidente com firma reconhecida.
2.5 - A qualificação dos membros da Diretoria da equipe deverá conter as seguintes informações: nome completo, RG, CPF, ende-
reço completo, telefones e e-mail.
2.6 - Todos os membros listados no quadro de qualificação da Diretoria deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, 
CPF e comprovante de Endereço.
2.7 - Caso a equipe desista de disputar à competição depois de efetuada a inscrição a mesma ficará impedida de participar de com-
petições promovidas pela Prefeitura Municipal de Franca pelo prazo de dois anos.  
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3. Do Sorteio

3.1 - Caso haja necessidade da realização de sorteio público para definição das equipes participantes dos campeonatos, o mesmo 
será realizado no dia 30 de março de 2018, às 18 horas, na  Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, no Conjunto Poliesportivo, 
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 1200, Parque Francal. 
  

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE 

NOME DA EQUIPE: 
BAIRRO / REGIÃO:
CORES OFICIAIS:
PÁGINA NA INTERNET:
ENDEREÇO DA SEDE: 
CAMPO PARA MANDO DE JOGO:

PRESIDENTE / RESPONSÁVEL: 
RG: 
CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE FIXO:      
CELULAR:             
E-MAIL: 

Eu, ___________________________________________________, devidamente qualificado nesta ficha, venho reque-
rer a inscrição da equipe __________________________________ para participar do Campeonato Varzeano de Futebol 
___________________________, temporada 2018.

Franca, ________ de março de 2018

___________________________________________________
                                                   (Assinatura do Responsável com firma reconhecida)

ANEXO II
QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DA EQUIPE 

Nome da Equipe: 

Nome: 
Cargo / Função:
RG:
CPF:
Endereço Completo:
Telefones:
E-mail:

Nome: 
Cargo / Função:
RG:
CPF:
Endereço Completo:
Telefones:
E-mail:

Nome: 
Cargo / Função:
RG:
CPF:
Endereço Completo:
Telefones:
E-mail:

Nome: 
Cargo / Função:
RG:
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CPF:
Endereço Completo:
Telefones:
E-mail:

(Qualificar todos os membros da Diretoria da Equipe, anexando cópias do RG, CPF e Comprovante de Endereço).

SECRETARIA DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER
DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 1385

Vigilância Sanitária informa que, no exercício da atividade, o fiscal constatou que, no dia quatorze de novembro de 2017, conforme 
auto de infração (AIF) 10.601 lavrado em 14/11/2017, a empresa KLOSS SHINE COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA - ME, CNPJ 
nº 16.868.298/0001-96, nome fantasia  KLOSS SHINE, localizada na Rua José Abrão Miné, Nº 950, Jardim Paulistano, incorreu 
na seguinte infração sanitária considerada de risco à saúde pública: Armazenar produtos de interesse à saúde pública, sendo 
este formaldeído, popularmente conhecido por formol, em precárias condições de armazenamento e de origem ignorada, 
fora dos padrões de identidade, qualidade e segurança. Frisa-se de que se trata de um produto altamente danoso à saúde 
humana quando utilizado em dosagens acima de 0,2%, como recomendado pela ANVISA, e que contraria o disposto nos 
Incisos XI e XIX do artigo 122º da Lei Estadual Nº 10.083/98, combinado com a RDC 15, de 26 de março de 2013. Assim 
sendo, aplico a penalidade de multa no valor de R$ 5.140,00 (cinco mil, cento e quarenta reais) em conformidade com o Auto 
de Infração nº 10.601, lavrado em 14/11/2.017. O infrator poderá, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste, 
apresentar a interposição de recurso ou proceder o pagamento da multa, conforme legislação sanitária vigente.

Franca, 16 de março de 2018.

Estevam Nogueira Rodrigues Alves
Autoridade Sanitária

Credencial nº 213F028
________________________________________________________________________________________________________

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 1386

A Vigilância Sanitária informa que, no exercício da atividade, o fiscal constatou que, no dia cinco de julho de 2017, conforme auto 
de infração (AIF) nº 9228, a empresa KLOSS SHINE COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA - ME, CNPJ Nº 16.868.298/0001-96, 
nome fantasia  KLOSS SHINE, localizada na Rua José Abrão Miné, nº 950, Jardim Paulistano, incorreu na seguinte infração sanitária 
considerada de risco à saúde pública: fabricar produtos de interesse à saúde, sendo estes Cosméticos sem procedimentos 
e registros de monitoramento de qualidade da água, sem a presença de dispositivos ou tratamentos validados que evitem 
a contaminação microbiológica da mesma no armazenamento (caixa d´água), AIF 9228 de 05/07/2017, o que contraria o 
disposto no Inciso XV do artigo 122 da Lei Estadual Nº 10.083/1998, combinado com os itens 13.1 a 13.10 da Portaria, 
resolução RDC 48 de 25 de outubro de 2013. Assim sendo, aplico a penalidade de advertência, fazendo cumprir o Inciso 
III do artigo 112 da Lei Estadual 10.083/98. O infrator poderá no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste, 
apresentar a interposição de recurso ou pagamento da multa, conforme legislação sanitária vigente.

Franca, 16 de março de 2018.
 

ESTEVAM NOGUEIRA RODRIGUES ALVES
Autoridade Sanitária

Credencial nº 213F028

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  

SALDO FINANCEIRO INICIAL 280.831,89                                             

Doações 347,31                                                   

Rendimentos 1.079,26                                                 

Outras Receitas - Acordos MP -                                                          

Total das Receitas 1.426,57                                                 

Custeio do Conselho 15,77                                                      

Auxílios e Subvenções - (-) Anulações -                                                          

Pagamentos de Restos a Pagar -                                                          

Total dos pagamentos 15,77                                                      

(+) Transferência Financeira de Janeiro/18 -                                                          

(-)  Transferência Financeira a serem realizadas 347,31                                                   

SALDO FINANCEIRO FINAL 281.895,38                                             

         da Pessoa Idosa de Franca - COMUPI

Receita

Pagamentos

Demonstrativo do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca (FMPIF)  

Fevereiro/2018

SONIA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES

      Presidente do Conselho Municipal  
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Total dos pagamentos 15,77                                                      

(+) Transferência Financeira de Janeiro/18 -                                                          

(-)  Transferência Financeira a serem realizadas 347,31                                                   

SALDO FINANCEIRO FINAL 281.895,38                                             

         da Pessoa Idosa de Franca - COMUPI

Receita

Pagamentos

Demonstrativo do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca (FMPIF)  

Fevereiro/2018

SONIA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES

      Presidente do Conselho Municipal  

SALDO FINANCEIRO INICIAL 297.129,04                                             

Doações -                                                          

Rendimentos 1.142,83                                                 

Indenizações -                                                          

Receitas Diversas -                                                          

Total das Receitas 1.142,83                                                 

Custeio do Conselho 13,50                                                      

Auxílios e Subvenções - (-) Anulações -                                                          

Pagamentos de Restos a Pagar -                                                          

Total dos pagamentos 13,50                                                      

SALDO FINANCEIRO FINAL 298.258,37                                             

              da Pessoa com Deficiência de Franca

Receita

Pagamentos

Demonstrativo do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência (FMPCD)

Fevereiro/2018

             VIVIANE CRISTINA SILVA VAZ RIBEIRO

       Presidente do Conselho Municipal



www.franca.sp.gov.br Sábado, 17 de março de 2018 - ano 4 - nº 970 18

SALDO FINANCEIRO INICIAL 1.942.804,05                                          

Doações 1.428,57                                                 

Rendimentos 8.331,64                                                 

Multas e Divida Ativa e outros 782,94                                                   

Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente -                                                          

Receitas Inscrições para Conselheiros -                                                          

Restituições de inscrições para Conselheiro -                                                          

Receitas Diversas -                                                          

Total das Receitas 10.543,15                                               

Custeio do Conselho 108,03                                                   

Auxílios e Subvenções - (-) Anulações -                                                          

Indenizações e Restituições -                                                          

Pagamentos de Restos a Pagar -                                                          

Total dos pagamentos 108,03                                                   

(+) Transferência Financeira de Janeiro/18 -                                                          

(-) Transferência Financeira a serem realizadas 1.428,57                                                 

SALDO FINANCEIRO FINAL 1.951.810,60                                          

                                 dos Direitos da Criança e do Adolescente

Receita

Pagamentos

Demonstrativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Franca 
(FMDCAF)  

Fevereiro/2018

                                     LUÍS FERNANDO DO NASCIMENTO

                                  Presidente do Conselho Municipal

SALDO FINANCEIRO INICIAL 297.129,04                                             

Doações -                                                          

Rendimentos 1.142,83                                                 

Indenizações -                                                          

Receitas Diversas -                                                          

Total das Receitas 1.142,83                                                 

Custeio do Conselho 13,50                                                      

Auxílios e Subvenções - (-) Anulações -                                                          

Pagamentos de Restos a Pagar -                                                          

Total dos pagamentos 13,50                                                      

SALDO FINANCEIRO FINAL 298.258,37                                             

              da Pessoa com Deficiência de Franca

Receita

Pagamentos

Demonstrativo do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência (FMPCD)

Fevereiro/2018

             VIVIANE CRISTINA SILVA VAZ RIBEIRO

       Presidente do Conselho Municipal
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