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DECRETO Nº 7831, DE 03 DE JULHO DE 2018. 

 

“Dispõe sobre o credenciamento para 

qualificação de entidades sem fins 

lucrativos como organizações sociais, nos 

termos da lei municipal nº 7.242/2018 e dá 

outras providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, no uso de suas atribuições 

legais e com base na Lei Municipal nº 7.242/2018 e no inciso IX, do art. 82, da Lei 

Orgânica do Município de Teófilo Otoni; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criado o sistema de credenciamento para qualificação de entidades sem fins 

lucrativos como organizações sociais no âmbito do Município de Teófilo Otoni/MG, nos 

termos da Lei Municipal n° 7.242/2018. 

 

Parágrafo Único – Somente poderão se credenciar as entidades privadas cujas atividades 

sejam dirigidas à saúde, ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e a 

preservação do meio ambiente. 

 

Art. 2º - São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no art. 1º desta 

lei habilitem-se à qualificação como organização social: 

 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

 

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 

financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 

c) ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e 

uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e 

atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei; 

d) participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes dos 

empregados da entidade e de membros de notória capacidade profissional e idoneidade 

moral; 

e) composição e atribuições da diretoria; 

f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 
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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 lhe 

foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em 

caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada 

no âmbito do Município de Teófilo Otoni, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do 

Município, na proporção dos recursos e bens por ele alocados nos termos do contrato de 

gestão; 

 

II - haver aprovação, quanto ao cumprimento integral dos requisitos para sua qualificação, 

do Secretário ou Titular do órgão supervisor ou regulador da área de atividade 

correspondente ao seu objeto social, bem como do Órgão de Controle Interno Municipal. 

 

Parágrafo único. Somente serão qualificadas como organização social as entidades que, 

efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no "caput" do art. 1º 

desta lei há mais de 05 (cinco) anos. 

 

Art. 3° - Serão consideradas aptas e credenciadas, as entidades que apresentarem toda a 

documentação elencada no artigo anterior, isenta de vícios de qualquer natureza e que não 

tenham pendências de qualquer espécie para com o Município de Teófilo Otoni/MG: 

 

Art. 4º - A solicitação do Credenciamento deverá ser feito no protocolo geral da Prefeitura 

Municipal de Teófilo Otoni e poderá ser realizado a qualquer tempo. 

 

Art. 5º - A entidade privada que não apresentar toda a documentação será notificada para 

complementá-la no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento. 

 

Art. 6º - Compete a Comissão de Avaliação Técnica receber e analisar a solicitação de 

credenciamento e a documentação apresentada pela entidade e expedir, em até 05 (cinco) 

dias úteis do protocolo, parecer técnico pelo Credenciamento, na forma deste Decreto, ou 

pelo indeferimento do pedido de credenciamento. 

 

§ 1º Na falta de nomeação da Comissão de Avaliação Técnica, a Comissão de Seleção 

responsável pela análise das parcerias municipais previstas na Lei Federal n° 13.019/2014 

ficará incumbida das obrigações previstas neste artigo. 

 

§ 2º A entidade que tiver seu pedido de credenciamento indeferido será imediatamente 

comunicada, contando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar recurso a partir da 

ciência do indeferimento. 
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Art. 7° - Caberá ao Secretário Municipal da área de atividade correspondente ao objeto 

social da entidade, a decisão quanto a ratificação do parecer de que trata o artigo anterior 

ou, ainda, a decisão sobre o recurso apresentado em face do indeferimento do pedido de 

credenciamento. 

 

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Teófilo Otoni/MG, 03 de Julho de 2018. 

 


