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A T O S  D O  G O V E R N O  M U N I C I P A L A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L

        

DECRETO N° 1.300, DE 09 DE JANEIRO DE 2018. 
 

 
 Altera o disposto no Capítulo XII do 
Decreto nº 1.209, de 14 de Março de 
2017, e dá outras providências . 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS, no uso da atribuição 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Capítulo XII do Decreto nº 1.209, de 2017, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 

CAPÍTULO XII  
DAS ALTERAÇÕES NA PARCERIA 

 
Art. 33. A cláusula de vigência de que trata o inciso V do caput do art. 32 
do Decreto nº 1.209, de 2017, deverá estabelecer prazo correspondente 
ao tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, 
passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não 
exceda cinco anos. 
 
Art. 33-A. O órgão ou a entidade da administração pública municipal 
poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de 
colaboração ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação 
fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde 
que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 
I  por termo aditivo à parceria para: 
a) ampliação de até trinta por cento do valor global; 
b) redução do valor global, sem limitação de montante;  
c) alteração da destinação dos bens remanescentes; 
d) prorrogação da vigência.  
II  por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais 
como: 
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos 
porventura existentes antes do término da execução da parceria; 
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.  
§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá 
ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de 
anuência da organização da sociedade civil, para: 
I  prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a 
entidade da administração pública municipal tiver dado causa ao atraso 
na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao 
exato período do atraso verificado; ou 
II  indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.  
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§ 2º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a 
solicitação de que trata o caput no prazo de trinta dias, contado da data 
de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados 
esclarecimentos à organização da sociedade civil. 
§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação 
sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, 
a custódia dos bens permanecerá sob a responsabilidade da organização 
da sociedade civil até a decisão do pedido. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS, em 09 

de Janeiro de 2018. 
 

 
 
 

EDSON STEFANO TAKAZONO 
  Prefeito Municipal 
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