CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de Sâo Paulo -

RESOLUCAO no 005/2016

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI:
Faco saber que a Cârnara Municipal de Itapevi Aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolucão:

"Cria o Certi/Icado Itapeviense de
Responsabilidade Social e o Prêmio de
Responsabilidade Social.

Art. 10 Fica instituIdo o Certificado Itapeviense de Responsabilidade Social, a ser
conferido anualmente, pela Câmara Municipal de Itapevi, a entidades privadas scm fins
lucrativos e empresas, corn sede no MunicIpio de Itapevi, que tenham seu Balanço Social
aprovado nos termos desta Resoluçao.
Parágrafo ünico. Entende-se por empresas, para fins desta Resoluçäo, quaisquer
sociedades privadas corn fins lucrativos, ou empresas estatais submetidas a regime de
direito privado, constituldas sob as leis civis ou comerciais, ou ainda empresas
individuais legalmente registradas.
Art. 20 0 Balanco Social referido no artigo 10 desta Resolucào, elaborado segundo
regras próprias aplicáveis as demonstraçOes contábeis, deve ser apto a comprovar a
atuacâo social das empresas ou demais entidades em questão.
§ 1° 0 Balanço Social deverá indicar, entre outros pontos, açOes relacionadas corn:
a) oferecirnento de programas sociais, nas areas de saüde, educação, cultura ou esportes,
corn benefIcios voltados a populacão do MunicIpio de Itapevi e, em especial, a crianças
e adolescentes carentes;
b) reforço de atividades comunitárias e programas de ação voluntária tendentes a
incentivar o desenvolvimento humano da sociedade itapeviense;
c) adoçao de programas de inclusão social dirigidos a portadores de deficiências;
d) adoçao de medidas de preservacao do meio ambiente, seja através de campanhas de
conscientizacäo da sociedade, seja através da gestho de sua própria atividade produtiva;
e) garantia e ampliacao dos beneficios sociais de seus empregados, tais como
participaçäo nos lucros, assisténcia a saüde, programas de educacao e aperfeicoarnento
profissional, melhoria das condiçOes de seguranca e salubridade do trabaiho;
f) aurnento de oportunidades no mercado de trabaiho para idosos e portadores de
deficiências.
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§ 2° 0 Balanco Social, para os fins desta Resolucão, deverá ser assinado por profissional
da area da contabilidade devidarnente habilitado.
§ 3° Os dados financeiros constantes do Balanço Social deverâo ser extraIdos das
respectivas demonstraçOes contábeis elaboradas na forma da legislacão vigente.
Art. 3° As empresas e demais entidades que pretenderem receber o Certificado
Itapeviense de Responsabilidade Social deveräo apresentar seu Balanço Social a Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Itapevi, ate o ültimo dia do rnês de juiho do ano
subsequente ao de referência do Balanço.
Parágrafo ünico. Juntarnente corn o Balanço Social, deverAo ser apresentadas certidOes
negativas fiscais expèdidas pelas Fazendas federal, estadual e municipal, relativas a sede
do interessado, bern corno certidão negativa de débitos, expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, e certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal.
Art. 4° A Cârnara Municipal de Itapevi, através da Escola do Parlarnento Osrnar de
Souza, indicará, cornissão para avaliar e aprovar os Balanços Sociais apresentados,
cornposta por 5 (cinco) rnernbros efetivos e respectivos suplentes, representantes de
diversos setores da sociedade civil, corn notória atuação na area social.
§ 1° A cornissão apreciará, no prazo de 3 (três) rneses, os Balanços Sociais apresentados,
considerando aprovados os que atenderern satisfatoriarnente aos critérios estabelecidos
no § 10 do art. 20 desta Resolução.
§ 2° Näo poderão ser considerados aprovados os Balancos Sociais de empresas e demais
entidades que não apresentem as certidOes mencionadas no parágrafo iinico do art. 30
desta Resolução.
§ 3° A Escola do Parlamento poderá firmar Termo de Cooperacao Técnica para
curnprimento desta Resoluçâo.
Art. 5° A comissão referida no artigo anterior deverá eleger, segundo os valores
norteadores desta Resoluçäo, dentre as empresas e demais entidades corn Balanço Social
ea social, indicando-as para
aprovado, 3 (três) que tenharn se destacado ern atuação na ar
o recebimento do Prêmio de Responsabilidade Social.
Art. 6° A Cârnara Municipal de Itapevi, em sessão solene, concederá, anualrnente, as
empresas e demais entidades que tenharn seu Balanço Social aprovado o Certificado
Itapeviense de Responsabilidade Social e procederá a entrega do Prêmio de
Responsabilidade Social, em conformidade corn o disposto no artigo anterior.
Art. 7° A Cârnara Municipal de Itapevi dará publicidade do nome das empresas e demais
entidades que tenharn recebido o Certificado Itapeviense de Responsabilidade Social e
o Prêrnio de Responsabilidade Social.
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Parágrafo ünico. As empresas e demais entidades certificadas ou premiadas poderào
divulgar esse fato em seu material institucional e em seus produtos.
Art. 80 As despesas decorrentes da aplicacâo desta ResoluçAo correrâo por conta de
recursos orçamentários próprios.
Art. 90 Esta Resolucâo entrará em vigor na data de sua pub1ieaço.
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