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DECRETO Nº 13.060 , de 23/05/2017

Altera o Decreto nº 12.120, de 12 de
dezembro de 2016 - Regulamenta a Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de
2014, para dispor sobre regras e
procedimentos do regime jurídico das
parcerias celebradas entre a
administração pública municipal e as
organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de
interesse público e recíproco.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 71, VIII e IX da Lei Orgânica do Município, bem como o previsto na Lei
Federal nos §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 com a redação da Lei nº 13.204/2015, e o
contido nos protocolados nºs. 2570189/2015 e 2870217/2016, DECRETA:

 O Decreto 12.120, de 12 de dezembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º ...

...

 ...

I - ...

...

XVII - Certidão de inscrição no Cadastro da Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, na
respectiva área de atuação. (AC)

 ...

...

77-A A critério do Secretário Municipal de Saúde poderão ser celebrados convênios de transferência
voluntária, nos percentuais e montantes autorizados nas leis orçamentárias, obedecido o procedimento
administrativo próprio, inclusive com a participação do Conselho Municipal de Saúde. (AC)

77-B Nos termos dos parágrafos 9º, 11 e 12 do artigo 166 da Constituição Federal de 1988, com a
redação da EC nº 86/2015 c/c artigo 31, inciso II da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, os
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recursos destinados pelos parlamentares através de subvenções ou auxílios financeiros aprovados na
lei orçamentária estão dispensados do previsto neste Decreto. (AC)

77-C A dispensa e a inexigibilidade do procedimento licitatório serão realizados nos termos dos artigos
30 e 31 da Lei Federal nº 13.019/2014. (AC)

77-D Para os efeitos do artigo 31, inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014, entende-se que a Lei
Orçamentária anual e suas respectivas leis de abertura de crédito. (AC)

77-E A celebração de termo de transferência voluntária com a APMs das escolas municipais está
dispensada a licitação de que trata este Decreto, nos termos do artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº
13.019/2014. (AC)

78. ..."

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 
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