
 

                  PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA 016, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Altera a Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro de 

2018, que orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal sobre os procedimentos para formalização 

de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Complementar nº 247/2017 e na Lei Complementar nº 257/2018, e 

considerando que compete a Procuradoria-Geral do Município prestar consultoria e 

assessoramento jurídico à Administração Direta; 

 

ORIENTA: 

 

Art. 1º A Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro de 2018, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

 “Art. 1º Os procedimentos para formalização de parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, fundamentadas na Lei Nacional nº 13.019, de 

31 de julho de 2014, na Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, no Decreto 

Municipal nº 30, de 24 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 291, de 17 

de novembro de 2017, e no Decreto Municipal nº 79, de 04 de maio de 2017, alterado pelo 

Decreto 1.122, de 11 de julho de 2019, deverão observar o disposto nesta Orientação 

Normativa.” (NR) 

 “Art. 8º ............... 

 ............................ 

 §4º Quando a prorrogação visar a utilização de saldo remanescente de recursos e 

rendimentos financeiros da conta da parceria, o processo deverá ser instruído com o extrato 

da conta bancária específica e do relatório sintético de conciliação bancária, demonstrando 

o valor remanescente, e o relatório de análise do cumprimento do objeto, demonstrando a 

adequada execução de toda a meta física inicialmente prevista.” (NR) 

 

Art. 2º Fica revogado o § 7º do art. 7º da Orientação Normativa nº 010, de 26 de novembro 

de 2018. 

 

Art. 3º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 25 de outubro de 2019. 

 

 

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 

Procurador-Geral do Município 


