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•
•

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
Termo de Parceria com OSCIP- Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público E revoga a Lei
Municipal nO03/2007.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO,
SANCIONO A SEGUINTE

LEI

• Art. 10 Fica instituído, no âmbito do Município de
Diamante D'Oeste o Termo de Parceria, instrumento passível de ser firmado entre a
Administração Municipal e as entidades qualificadas como OSCIP - Organização da
Sociedade Civii de Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação
entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público,
nos termos da Lei Federal 9.790/99, de 23/03/1999.

V- promoção da segurança alimentar e

promoção da Assistência Social;
promoção da cultura, defesa e conservação do•

•
Art. 2° Para celebrar o Termo de Parceria, instituída

por esta Lei, a entidade deverá estar qualificada pelo Ministério da Justiça,
observada em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no
respectivo âmbito das organizações da sociedade civil de interesse público,
devidamente conferido às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:

1-
11-

patrimônio histórico e artístico;
111- promoção gratuita da educação, observando-

se a forma complementar de participação das organizações que trata a Lei Federal
nO9.790/99 - OSCIP;

IV- promoção gratuita da saúde, observando-se a
forma complementar de participação das organizações que trata a Lei Federal
9.790/99 - OSCIP;

nutricional;

•
VI- defesa, preservação e conservação do meio

ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
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social e combate a pobreza;

•

•

•

•
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VII- promoção do voluntariado;
VIII- promoção do desenvolvimento econômico e

IX- experimentação, não lucrativa de novos
modelos sócios produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,
emprego e crédito;

X- promoção de direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídiCa gratuita de interesse suplementar;

XI- promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

XII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimento
técnico e científico que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a
dedicação as atividades nele previstas, configura-se mediante execução direta de
projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos
físicos, humanos e financeiros ou ainda pela prestação de serviços intermediários de
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuem em áreas afins.

•
•

Art. 3° O Tempo de Parceria firmado de comum
acordo entre o Poder Público e as OSCIP - Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, devidamente qualificada nos termos da Lei Federal 9.790/99, de
23/03/1999, discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes
signatárias.

Art. 4° A escolha da organização da OSCIP -
Sociedade Civil de Interesse Público, para fins desta Lei, será por meio da publicação
de edital de "concurso de projetos", a ser divulgada pela Administração Municipal
para obtenção de bens e serviços, para a realização de atividades, eventos,
consultorias, cooperação técnica e assessoria, observando as finalidades descritas no
artigo 2° desta Lei.

Art. 50 Para a realização de concurso de projetos, o
Município deverá preparar com clareza, objetividade, detalhamento e especificação
técnica, do bem, do projeto, da obra, ou do serviço a ser obtido ou realizado por
meio de Termo de Parceria.

Art. 6° O Município ao elaborar o Edital de Concurso
de Projetos, deverá, no mínimo, constar as seguintes informações:

1- prazos, condições e forma de apresentação

•
das propostas;

Parceria;
II- especificações técnicas do objeto do Termo de
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111- critérios de seleção e julgamento das

Parágrafo 1°, O prazo inicial desde a publicação do
edital até a apresentação das propostas não será inferior a 15 (quinze) dias,

Art. 7° O Município designará a Comissão Julgadora
do Concurso, que será composta, no mínimo por um representante da(s) área(s)
onde será desenvolvido o projeto, um representante do Poder Executivo, e um
representante do Conselho Municipal da área de competência, quando houver.

•

•

propostas; IV-
V-
VI-

celebração do termo de parceria;
VII-

datas de apresentação de propostas;
local de apresentação de propostas;
datas de julgamento e data provável de

valor máximo a ser desembolsado.

•

•

Art. 80 Aplica-se no que couber no âmbito municipal
as disposições da Lei Federal 9.790/99, de 23/03/1999 e do Decreto Federal N°
3.100/99, de 30/06/1999 .

Art. 90 As despesas decorrentes da implantação
desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas
se necessário.

Art. 10 Fica revogada a Lei Municipal nO 03/2007.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação .

•

•

Gabinete da Prefeita
Aos vinte e sete dias do

mante D'Oeste
o de dois mil e nove.
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