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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

 

Art. 1º Os dispositivos, abaixo elencados, da Lei Complementar n° 150, de 08 de Janeiro de 2004,
acrescidos pela Lei Complementar n° 458, de 22 de Dezembro de 2011, que dispõe qualificação de
entidades como Organizações Sociais - OS, no âmbito do Poder Executivo Estadual, passam a vigorar com
as seguintes alterações:

 

“Art. 3º-B (...)

(...)

IV - designar e dispensar os membros da diretoria executiva;

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria executiva;

VI – convocar assembleia geral a fim de dispor sobre aprovação ou a alteração dos estatutos e a
extinção da entidade por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;

(...)

IX - aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria executiva;

(...)”



 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei surge de se adequar, e dirimir eventuais dúvidas, entre a Lei Complementar n° 150
e o Código Civil Brasileiro (Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

A administração das OS é realizada, na maioria das vezes, por dois órgãos: o Conselho de Administração e
a Diretoria Executiva.

O Conselho de Administração tem atribuições estratégicas, normativas e de controle, sendo de fato quem
administra uma OS.

Enquanto que a Diretoria Executiva tem as atribuições consideradas táticas e operacionais. A Diretoria
Executiva é contratada como empregada da OS, sendo remunerada pelo seu trabalho. Atua para a
consecução dos objetivos institucionais e a execução do plano de trabalho anual, utilizando como parâmetro
o Contrato de Gestão estabelecido pelo Poder Público com a entidade e outras regras acertadas com o
Conselho de Administração.

Assim, nos incisos IV, V e IX da Lei Complementar n° 150, de 08 de Janeiro de 2004, acrescidos pela Lei
Complementar n° 458, de 22 de Dezembro de 2011, foram alterados com a especificação do termo “Diretoria
Executiva”.

Já o inciso VI da Lei Complementar n° 150, de 08 de Janeiro de 2004, acrescido pela Lei Complementar n°
458, de 22 de Dezembro de 2011, foi alterado para impedir que os Conselhos de Administração tenham
poder de criar ou modificar o estatuto, ou mesmo extinguir a OS.

Com o interesse de preservar a legalidade e a harmonia da legislação, frente aos argumentos supracitados,
submeto aos meus pares a presente proposição e clamo pela aprovação.
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