
Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n° 515/2018 - GP

Jacareí , 01 de novembro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n? 179/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:
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Em atendimento ao Ofício n. 102/10/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 25 de outubro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 25 de outubro de 2018, referente

ao Pedido de Informações n.? 179/18, de autor ia da vereadora Sônia Regina Gonçalves,

venho prestar as seguintes informações:

Cumpre informar a Lei Federal nO 13.019, de 31 de ju lho de 2014, que institui

normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e organizações da sociedade

civi l, em regime de mutua 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 .

Esclarece-se que a referida Lei, em seus artigos 18 a 21, estabelecem o

procedimento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e

cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade

de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria .
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A solicitação deverá ser feita diretamente no setor do Atende Bem da Prefeitura,

que a encaminhará para o órgão competente responsável por avaliar o interesse público e

possível abertura de edital de Chamamento Público para celebração de parceria.

Cabe ressaltar que a Administração Pública auxilia as Organizações ligadas à

causa animal por meio de doação de ração para cães e gatos adultos, bem como nos

mutirões de castração .
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IlAIAS JOSE DE SANTANA

icípio de Jacareí

,
Secretário de Governo
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