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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA RJ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2017/SMS 
  
        O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso das atribuições que lhe confere, da Lei Orgânica do Município, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, torna público que, através do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 6609/2017, fica aberto PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 
que visa cadastrar entidades sem fins lucrativos, interessadas em se 
QUALIFICAR COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. 
- LEGISLAÇÃO: 
. Lei Federal n.º 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação 
de entidades como organizações sociais, 
. Lei Municipal n.º 2940, de 09 de Março de 2017, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como organizações sociais no Município de Valença; 
. Decreto nº 22/2017; 
. Portarias nº 421/2017 e 464/2017.  
- PRAZO E DOCUMENTOS: 
Fica aberto o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste 
Edital, para que as entidades interessadas em qualificar como Organizações 
Sociais de Saúde no Município de Valença RJ, solicitem abertura de Processo 
Administrativo, que deve respeitar as seguintes condições: 
1. A qualificação de entidade como Organização Social, na forma da Lei 
Municipal n.º 2940 de 09 de março de 2017, é conferida às pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde; 
2. Os requisitos e impedimentos para qualificação de entidades como 
organizações sociais são os mesmos constantes na Lei Federal n.º 9.637, de 
15 de maio de 1998 e Lei Municipal 2940 de 09 de Março de 2017. 
2.1. Somente devem ser qualificadas como Organizações Sociais as entidades 
que, efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade no setor de 
saúde; 
3. A entidade interessada em se qualificar como Organização Social deve dar 
entrada no Protocolo Geral do Centro Administrativo do Município de Valença 
RJ, situado na Rua Dr. Figueiredo, 320– térreo, Centro, CEP 27.600-000 – 
Valença/RJ, mediante requerimento escrito, dirigido ao Prefeito, conforme 
anexo I, assinado pelo representante legal da instituição, instruído com os 
seguintes documentos: 
3.1. Estatuto registrado em cartório, dispondo sobre a natureza de seus 
objetivos relativos à respectiva área de atuação e finalidade não lucrativa, com 
a obrigatoriedade de seus investimentos excedentes no desenvolvimento das 
próprias atividades; 
3.2. Ata de eleição da atual Diretoria, comprovando ter a entidade, como órgão 
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 prevista em lei; 
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3.3.previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 
representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória 
capacidade profissional e idoneidade moral; 
3.4.composição e atribuições da diretoria; 
3.5.declaração da entidade que aceita: 
a) obrigatoriedade de publicação semestral, no Boletim Oficial do Município e 
jornal de circulação no Município, dos relatos financeiros e do relatório de 
execução do contrato de gestão; 
b) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 
estatuto; 
c) 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; 
d) previsão de incorporação 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 Valença, da 
mesma área de atuação ou ao patrimônio do município, na proporção dos 
recursos e bens por estes alocados; 
3.6. Balanço patrimonial e demonstração do resultado, referentes ao último 
exercício findo ou aos meses anteriores do exercício em curso; 
3.7. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CGC/CNPJ); 
3.8. Descrição minuciosa das atividades que desenvolve e suas finalidades 
sociais; 
3.9. Prova de quitação relativa a tributos municipais de sua sede social; 
3.10. Prova de quitação relativa ao Imposto de Renda; 
3.11. Prova de quitação com a Previdência Social; 
3.12. Prova de quitação com o FGTS; 
4. Recebido o requerimento, este deve ser encaminhado à Secretaria Municipal 
de Saúde para análise técnica realizada pela Comissão de Qualificação de 
Organização Social após, para a Procuradoria Geral do Município e a 
Secretaria Municipal de Controle Interno, para emissão de parecer. 
5. A aprovação quanto ao cumprimento integral dos requisitos para qualificação 
da entidade pleiteante cabe à Comissão de Qualificação de Organização Social 
e Secretaria Municipal de Saúde, que verificam a comprovação do 
desenvolvimento de atividades dirigidas à saúde, exigida neste Edital. 
6. O parecer da Comissão de Qualificação de Organização Social, favorável ou 
desfavorável, deve ser emitido no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo ser 
encaminhado ao Gabinete do Prefeito. 
7. O prazo para deferimento ou indeferimento do pedido de qualificação pelo 
Prefeito, é de 05 (cinco) dias, sendo a decisão irrecorrível, observado: 
7.1. A decisão deve ser publicada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no 
Diário Oficial do Município; 
7.2. Deferido, o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito devem emitir o 
certificado de qualificação da entidade como Organização Social, no prazo de 
10 (dez) dias contados da publicação do respectivo despacho. 
8. O pedido de qualificação é indeferido caso a entidade: 
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8.1. Não atenda aos requisitos estabelecidos nos itens 2 e 3 deste Edital; 
8.2. Apresente a documentação prevista em Lei de forma incompleta. 
9. Ocorrendo a hipótese prevista no item 8.2., a Comissão de Qualificação de 
Organização Social em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde podem 
conceder à requerente o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para a 
complementação dos documentos exigidos. 
10. A entidade que tiver seu pedido de qualificação indeferido pode 
reapresentá-lo, quando da abertura de novo edital de qualificação, desde que 
atendidos os requisitos legais e regulamentares. 
11. Os processos de qualificação de entidades como Organizações Sociais 
devem ter arquivamento centralizado na Secretaria Municipal de Saúde, à qual 
devem ser encaminhados após os atos de deferimento ou indeferimento, para 
a publicação no Diário Oficial do Município. 
12. Apenas as Organizações Sociais credenciadas nos termos deste Edital 
poderão participar da concorrência pública que será realizada para assinatura 
de contrato de gestão das unidades de Saúde do Município. 
 

Município de Valença, 24 de Abril de 2017. 
 

 
 

Luiz Fernando Furtado da Graça 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Soraia Furtado da Graça 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 
 
 

                                          MODELO DE REQUERIMENTO 
 
 

 

 

Exmº Sr. Prefeito do Município de Valença RJ; 

 

(nome da entidade), sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob o nº ........, neste ato representada por (nome, 

qualificação do representante legal); vêm a Presença de V.Exª, requerer sua 

QUALIFICAÇÃO como Organização Social na área de Saúde (OSS), com 

interesse em firmar futuro Contrato de Gestão com a Administração Pública 

Municipal, de acordo com o Edital de Concurso de Projetos a ser 

oportunamente publicado; com fundamento da Lei Federal 9637/1998 e na Lei 

Municipal 2940/2017. 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

 

(Local, Data) 

 

 

(Nome do Representante legal) 

(Identificação da entidade que representa) 


