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PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

DECRETO l\|2 028/2021.

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL NS 13.019, DE
31 DE JULHO DE 2014, PARA DISPOR SOBRE REGRAS E

PROCEDIMENTOS DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS
CELEBRADAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE NIOAQUE/MS, E AS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOAQUE/MS, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I, do artigo 96, da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 12 Este Decreto dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das
parcerias, envolvendo ou não transferências de recursos, celebradas entre o Município de Nioaque e
as organizações da sociedade civil de que trata a Lei Federal n2 13.019, de 31 de julho de 2014, em
regime de mútua cooperação, para consecução de finalidade de interesse público.

Parágrafo único. A aplicação das normas contidas na Lei Federal n2 13.019, de 2014,
e neste Decreto, que têm como fundamento a gestão pública democrática, a participação social, o
fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos, deverá ser
orientada pelos princípios e pelas diretrizes estabelecidas nos artigos 52 e 62 da referida Lei.

Art. 22 As parcerias de que trata este Decreto serão formalizadas mediante as

seguintes modalidades:

I  - Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual serão formalizadas as
parcerias estabelecidas pelo Município de Nioaque com organizações da sociedade civil para a
consecução de planos de trabalho, cuja concepção seja da Administração Pública Municipal, com o
objetivo de executar projetos ou atividades parametrizadas por esta, que envolvam a transferência
de recursos financeiros;

II - Termo de Fomento: instrumento por meio do qual serão formalizadas as parcerias
estabelecidas pelo Município de Nioaque com organizações da sociedade civil para a consecução de
planos de trabalhos, cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de
incentivar projetos desenvolvidos ou criados por essas organizações, que envolvam a transferência
de recursos financeiros; '
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