EDITAL DE RETIFICAÇÃO - CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE
Considerando a aprovação da Lei 9.533, de 26 de maio de 2017, que alterou a redação do artigo
1º da Lei 6.469, de 16 de dezembro de 2003, fica retificado o presente edital nos termos
seguintes:
A Comissão Especial de Seleção, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a
retificação do Edital de Convocação Pública para Qualificação de Organização Social na Área da
Saúde, nos itens I, II e III, passando a vigorar nos termos a seguir descritos, mantendo
inalterados os demais itens do edital.
I.
DA QUALIFICAÇÃO
1.
Para fins de obtenção da qualificação e credenciamento como organização social, as
entidades deverão atender aos requisitos do artigo 2º, I e artigo 3º da Lei Municipal nº 6.469,
de 16/12/2003 ou, alternativamente, em sendo das áreas de ensino, pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico, planejamento urbano, proteção e preservação do meio
ambiente, esportes, cultura e saúde, aos requisitos e critérios básicos estabelecidos na Lei
Complementar Estadual nº 846, de 4 de junho de 1998.
2.
DOS DOCUMENTOS
1.
As entidades interessadas deverão protocolar requerimento instruído com cópia
autenticada do Estatuto registrado em cartório e documento que comprove a data de
constituição da entidade.
3.
DO PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
2.
O prazo para apresentação do requerimento devidamente acompanhado dos
documentos acima previstos no item 2 dar-se-á no período de 24 de abril a 16 de junho de
2017, no horário de 08h15 às 17h00, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, sito na Rua José de Alencar, n.º 123, Centro, São José dos Campos - SP.
São José dos Campos, 26 de maio de 2017.

FELICIO RAMUTH
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Saúde
A Prefeitura de São de José dos Campos faz saber a todos os interessados que RETIFICOU os
itens I, II e III do Edital de Convocação Pública para Qualificação de Organização Social na Área
da Saúde, tendo em vista a edição da Lei nº 9.533, de 26 de maio de 2017, que alterou a
redação do artigo 1º da Lei 6.469, de 16 de dezembro de 2003, tudo nos termos do edital que
se encontra no sítio eletrônico do Município de São José dos Campos (www.sjc.sp.gov.br).

