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DECRETO Nº 12.440 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

 
Dispõe sobre a regulamentação da 

Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, para dispor sobre 

o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública do 

Município de Nova Venécia/ES e 

organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades 

e 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. 

 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais 

conferidas no Art. 64, XXI, da Lei Orgânica Municipal e o 

disposto no art. 88, §2º da Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 

2014.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam regulamentadas as normas gerais para as 

parcerias entre a administração pública do Município de Nova 

Venécia/ES e organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades e interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades de 

projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 

inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação, de que trata a Lei Federal n.º 13.019, 

de 31 de julho de 2014. 

 

Art. 2º. O Município de Nova Venécia adotará na íntegra a 

aplicação das normas contidas na Lei Federal n.º 13.019, de 31 
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de julho de 2014, buscando assim, uma gestão pública 

democrática, a participação social, o fortalecimento da 

sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos 

públicos. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

         

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 29 dias do mês de 

novembro de 2016. 

 

Theomir Bassetti Filho 

(Prefeito em Substituição) 

Decreto Legislativo nº 597 de 04/11/2016 

 


