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LEI Nº 535, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.
Autoriza o Poder Executivo do Município
de Dom Macedo Costa a celebrar
Contrato de Gestão e Termos de
Parcerias e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Estado da Bahia, no
uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Dom Macedo Costa autorizado a celebrar:
I - Contrato de Gestão com Organização Social - OS, nos termos da Lei
Federal no 9.637, de 15 de maio de 1998;
II - Termo de Parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal no 9.790, de 23 de março de 1999;
III – Termos de parcerias entre a administração pública e organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, nos termos da
Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014, inclusive com dispensa e
inexigibilidade de Chamamento Público;
Parágrafo Único – Serão aplicadas no âmbito municipal no que couber as
disposições dos regulamentos estaduais e federais que dispuserem sobre a
espécie, bem como todas as regras previstas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios para prestação de contas.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas por
dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Dom Macedo Costa, 22 de setembro de 2021.
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

