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LEI  N° 2.214 DE 18 DE MARCO DE 2022.

INSTITUI           A           LEI           SOBRAL
TRANSPARENTE      E      0      REGIME
JURiDICO  DAS  PARCERIAS  ENTRE
A   ADMINISTRACA0   PUBLICA,   AS
ORGANIZACOES    DA    SOCIEDADE
CIVIL E INSTITUTOS  EM  REGIME DE
MUTUA    COOPERACAO,    PARA    A
CONSECUCAO     DE     FINALIDADES
DE        INTERESSE        P0BLIC0        E
REcipROCO,            MEDIANTE           A
EXECUCAO  DE  ATIVIDADES  OU  DE
PROJETOS                     PREVIAMENTE
ESTABELECIDOS   EIVI   PLANOS   DE
TRABALHO.

A CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL aprovou  e  o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  lnstitui  a  Lei  Sobral  Transparente  e  as  normas  gerais  para  as
parcerias entre  a  administragao  pdblica,  organizag6es da sociedade civil  e  institutos
em  regime  de  mdtua  cooperagao,  para  a  consecugao  de  finalidades  de  interesse
publico e reciproco, mediante a execucao de atividades ou de projetos.

Art. 2° 0 regime I.uridico de que trata esta Lei tern como fundamentos a
gestao  publica  democfatica,  a  participagao  social,  o  fortalecimento  da  sociedade
civil,  a transparencia na aplicagao dos recursos pdblicos,  os princlpios da legalidade,
da     legitimidade,     da     impessoalidade,     da     moralidade,     da     publicidade,     da
economicidade, da eficiencia e da eficacia.

Art. 3° Sao diretrizes fundamentais do regime juridico de parceria:

I   -   a   promogao,   o   fortalecimento   institucional,   a   capacitacao   e   o
incentivo a organizagao da sociedade civil para a cooperagao com o poder pdblico;

11 -a priorizagao do controle de resultados;
Ill   -  o   incentivo  ao   uso  de   recursos   atualizados  de  tecnologias  de

informagao e comunicagao;
lv  -  o  fortalecimento  das  ag6es  de  cooperagao  institucional  entre  os

entes federados nas relae6es com as organizag6es da sociedade civil e institutos;
V  -   o  estabelecimento   de   mecanismos   que   ampliem   a   gestao   de

informagao, transparencia e publicidade;
VI  -  a  agao  integrada,  complementar e descentralizada,  de  recursos e

a96es,   entre   os   entes   da   Federagao,   evitando   sobreposigao   de   iniciativas   e
fragmentagaoderecursos;*
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Vll    -    a    sensibilizagao,    a    capacitagao,    o    aprofundamento    e    o
aperfeigoamento do trabalho de gestores  pdblicos,  na  implementagao de atividades
e  projetos de  interesse  pdblico  e  relevancia  social  com  organizac6es da  sociedade
civil e  institutos;

VllI   -  a  adogao  de  praticas  de  gestao  administrativa  necessarias  e
suficientes para coibir a obtengao,  individual ou coletiva,  de beneficios ou vantagens
indevidas;

lx -a promogao de solug6es derivadas da aplicagao de conhecimentos,
da  ciencia  e  tecnologia  e  da  inovagao  para  atender  necessidades  e  demandas  de
maior qualidade de vida da popula9ao em situagao de desigualdade social.

Art. 4° A organizagao da sociedade civil  e  institutos devera divulgar na
internet e em  locais visiveis de suas  sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exenga suas ag6es todas as parcerias celebradas com a administragao ptlblica.

Pafagrafo  ilnico.  As  informag6es  de  que  tratam  o  caput  do  art.  4°
deverao incluir,  no minimo:

I  -  data  de  assinatura  e  identificagao  do  instrumento de  parceria  e  do
6rgao da administragao publica responsavel;

11  -Nome da organizagao da sociedade civil e seu  ntlmero de inscrigao
no Cadastro  Nacional da  Pessoa Juridica - CNPJ  da  Secretaria da  Receita  Federal
do Brasil - RFB;

Ill -descrigao do objeto da parceria;
IV -valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
V -Situagao da prestagao de contas da parceria, que devefa informar a

data prevista para a sua apresentagao, a data em que foi apresentada, o prazo para
a sua analise e o resultado conclusivo;

VI  -  descrigao  nominalmente  da  equipe  de  trabalho,  as  fung6es  que
seus   integrantes   desempenham   e   a   remuneragao   prevista   para   o   respectivo
exercicio.

Art.5°  A  administra9ao  publica  devera  divulgar  pela  internet  os  meios
de representagao sobre a aplicacao irregular dos recursos envolvidos na parceria.

Art.  6°  A  administragao  pdblica  divulgara,  na  forma  de  regulamento,
nos   meios   publicos   de   comunicagao   por   radiodifusao   e   de   sons   e   imagens,
campanhas   publicitarias   e   programag6es   desenvolvidas   por   organizag6es   da
sociedade civil e  institutos,  no ambito das parcerias previstas  nesta  Lei,  mediante o
emprego   de   recursos   tecnol6gicos   e   de   linguagem   adequados   a   garantia   de
acessibilidade par pessoas com deficiencia.

Art.  7°  Podefa  ser criado,  no  ambito  do  Poder  Executivo  Municipal,  o
Conselho   Municipal   de   Fomento   e   Colaboragao,   de   composigao   paritaria   entre
representantesgovernamentais,organiza06esdasociedadecivileinstitutos,:,:m#
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finalidade de divulgar boas  pfaticas e de  propor e apoiar politicas e ag6es voltadas
ao fortalecimento das relag6es de fomento e de colaboragao previstas nesta Lei.

Art.  8°  A  administragao  pdblica  devera  adotar  procedimentos  claros,
objetivos  e  simplificados  que  orientem  os  interessados  e  facilitem  o  acesso  direto
aos  seus  6rgaos  e   instancias  decis6rias,   independentemente  da   modalidade  de
parceria prevista nesta Lei.

Art.  9°  A  prestagao  de  contas  de  entidades  prestadoras  de  servieos
devefa  ser  feita  observando-se  as  regras  previstas  nesta  Lei,  al6m  de  prazos  e
normas de elaboragao constantes do instrumento de parceria e de plano de trabalho.

§  1° 0  balango  patrimonial  e  a  prestagao de  contas apresentada  pela
organizagao  da  sociedade  civil  e  instituig6es  devera  ser  disponibilizada  em  sitio
eletr6nico   e   conter   elementos   que   permitam   a   transparencia   das   informac6es
pormenorizada,  destacando  nominalmente  todos  os  prestadores  de  servigos  e  a
comprovagao  do alcance das  metas e dos  resultados esperados,  ate o  periodo de
que trata a prestaeao de contas.

§    2°    Os    dados   financeiros   serao    analisados    com    o    intuito   de
estabelecer  o  nexo  de  causalidade  entre  a  receita  e  a  despesa  realizada,  a  sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3° A analise da prestagao de contas devera considerar a verdade real
e os resultados alcan9ados.

§ 4° A prestagao de contas da parceria observara regras especificas de
acordo   com    o    montante   de    recursos    pdblicos    envolvidos,    nos   termos    das
disposig6es e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e
no termo de colaboragao ou de fomento.

§ 5° A prestagao de contas e de todos os atos que dela decorram dar-
se-a,  sempre  que  posslvel,  em  plataforma  eletr6nica,  permitindo a visualiza8ao  por
qualquer interessado.

Art.    10.    Os    documentos    incluidos    pela    entidade    na    plataforma
eletr6nica  prevista  no  art.  9°,  desde  que  possuam  garantia  da  origem  e  de  seu
signatario  por  certificagao  digital,  serao  considerados  originais  para  os  efeitos  de
prestagao de contas.

Art.11. A organizagao da sociedade civil e institutos estao obrigados a
prestar as contas finais da boa e regular aplicagao dos recursos recebidos no prazo
de  ate  60  (sessenta)  dias  a  partir  do  recebimento  dos  recursos,   sob  pena  de
impedimentodeparticipardeparceriasentreaadminlstraeaopublicapr
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Art.   12.  As  exigencias  de  transparencia  e  publicidade  previstas  em
todas as etapas que envolvem o termo de fomento ou de colaboragao, desde a fase
preparat6ria ate o fim da prestaoao de contas,  naquilo em que for necessario,  serao
excepcionadas para atender os principios administrativos.

Art.13.   Esta   Lei   entra   em   vigor   ap6s   90   (noventa)   dias   de   sua
publicacao.

PACO MUNICIPAL  PREFEIT0 JOSE  EUCLIDES  FERREIRA COMES
JUNIOR, em 18 de mango de 2022.
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SANCAO PREFEITURAL N° 2180 /2022

Ref.  Projeto de Lei N° 024/2022
Autoria: Marlon Marcelo Rodrigues Sobreira (PSB)

Ap6s   analise   do   Projeto   de   Lei   em   epigrafe,   o   qual   "lnstitui   a   Lei   Sobral
Transparente e o regime juridico das  parcerias entre a administra§ao pdblica,
as   organizag6es   da   sociedade   civil   e   institutos   em   regime   de   mtltua
cooperacao,   para   a   consecu9ao   de   finalidades   de   interesse   ptlblico   e
reciproco,  mediante  a  execu§ao  de  atividades  ou  de  projetos  previamente

::€:::::jgr°osnuenmcjapLaon.::sdpeo:rsaubaa:h;#5°VEa£3Li:[[aTfuEgtlRt£ECsaTRi[aA.Municipal

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOIVIES JUNIOR, em
18 de marco de 2022.

Procurador Geral do Munlclplo -OAB/CE  N9 20.301
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