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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N.o 021, DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Altera dispositivos do Decreto Municipal
nO 128, de 17 de novembro de 2016, e
Revoga o Decreto Executivo nO071/18.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei
Orgânica Municipal,

D E C R ET A:

Art. 1° Ficam inclusos S 1° e S 2° ao art. 7° e S 4° e S 5° ao art. 26 do Decreto
Executivo nO 128, de 17 de novembro de 2016, que Regulamenta, no âmbito da
Administração Pública Municipal, o regime jurídico das parcerias instituído pela Lei Federal nO
13.019/2014 e alterações posteriores, com a seguinte redação:

"Art. 7°...
9 1° Considerando a capacidade operacional da Administração Pública

em celebrar parcerias de que trata o inciso I do caput e o inciso I do art. 8° da Lei
Federal n° 13.019/2014, não serão celebradas parcerias nas seguintes situações:

I - quando o valor da parceria for de valor inferior ao montante de R$
8.000,00 (oito mil reais);

li - no caso da intenção da OSC em celebrar mais de um Termo de Fomento
vinculado a mesmo órgão da administração ou fundo municipal, no mesmo periodo de
vigência; e

111 - na ausência de normas especificas das políticas públicas setoriais
relativas ao objeto da parceria e das respectivas instâncias de pactuação e
deliberação, conforme art. 2°-A da Lei Federal nO13.019/2014.

9 2° As vedações contidas no item anterior não se aplicam à celebração
de Termos de Colaboração e/ou Cooperação.

Art. 26 .
9 1° .
93° .
9 4° Os procedimentos especificos para seleção de pessoal definidos no

inciso VII do caput, constituirão em análise de curriculo, conforme critérios definidos
no edital de abertura, que deverá conter os seguintes elementos minimos:

a) denominação do cargo, quantidade de vagas, descrição das atividades
a serem realizadas, carga horária semanal e o vencimento mensal;

b) nivel de escolaridade e os demais requisitos exigidos para a
contratação;

c) indicação das demais vantagens funcionais a que fará jus o ~
contratado;

d) indicação precisa dos locais, horários, procedimentos e datas de inicio
e encerramento das inscrições;

e) documentação a ser apresentada no ato de inscrição; ..
f) relação dos titulos avaliados na análise de curriculos; G.---1 \
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g) número de etapas do processo, com indicação das respectivas fases,
seu caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório;

h) descrição da metodologia de avaliação para classificação dos
candidatos e apuração do resultado final;

i) fixação do prazo de validade da seleção;
j) disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento,

decisão e conhecimento do resultado de recursos.
~ 5° Não poderão ser contratados pela OSC:
a) servidor ou empregado público municipal com recursos vinculados à

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica;
b) agentes políticos, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges

ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, com recursos vinculados à parceria; e

c) parentes consanguineos ou afins até o segundo grau de dirigentes da
OSC, com recursos vinculados à parceria." (NR)

Art. 2°. Fica alterado o S 3° do art. 32 e os arts. 36 e 41 do Decreto Municipal
nO128/2016, que passa vigorar com a seguinte redação:

Art. 32....

~ 3° Ficam previamente autorizados o remanejamento de até 20% (vinte
por cento) dos recursos do plano de trabalho, com a condição de que seja observada,
separadamente, a categoria econômica das despesas, corrente ou de capital, e que a
organização da sociedade civil informe imediatamente cada remanejamento ao gestor
da parceria.

Art. 36. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e
saneador, para apoiar a boa e regular gestão das parcerias voluntárias, devendo o
termo de colaboração ou de fomento prever procedimentos de monitoramento e
avaliação da execução de seu objeto, a serem realizados pelo órgão ou entidade
pública, que poderão incluir, entre outros mecanismos, visitas in loco e pesquisa de
satisfação.

~1° Será emitido Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, nos
termos do art. 59 da Lei nO 13.019/2014, pe/o(s) gestor(es) da parceria, o qual será
submetido a Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.

~ 2° Se a Comissão de Monitoramento e Avaliação considerar
insatisfatório o conteúdo do relatório de que trata o ~1° do caput, poderá recomendar
ao(s) gestor(es) da parceria, a revisão de conteúdo das manifestações nele contidas,
adotando as medidas de sua competência para sanar as dúvidas porventura
existentes.

Art. 41. O órgão ou entidade pública municipal demonstrará em anexo
especifico na Lei Orçamentária Anual, a relação dos programas e ações com os valores
consignados na referida Lei cuja execução poderá ocorrer em parceria com as
organizações da sociedade civil." (NR)

Art. 3° Excepcionalmente os profissionais contratados pelas organizações da
sociedade civil até a entrada em vigor deste Decreto poderão permanecer vinculados a estas,
podendo ser custeados com recursos da parceria, sem a necessidade da adoção de
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procedimentos específicos para a seleção pública e contratação de pessoal de que trata o
inciso IV do art. 26 do Decreto nO128/2016.

~ 1°. A excepcionalidade contida no caput deste artigo não aplica-se a vedação
contida no inciso 11 do art. 45 da Lei Federal nO13.019/2014.

~ 2°. As organizações da sociedade civil que possuem parcerias vigentes com
o Município terão prazo de até 90 (noventa) dias a contar da publicação deste Decreto, para
adotar os procedimentos específicos de que trata o inciso IV do art. 26 do Decreto nO
128/2016 sendo admitido, neste período, a contratação da equipe encarrega na execução do
plano de trabalho sem a necessidade da adoção deste procedimentos.

Art. 4° Fica revogado o Decreto Executivo nO071, de 20 de julho de 2018.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de março de 2019.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

,

Lori Luiz Bole . a
Secretário d Administração
DS/MBS
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