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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o decreto que regulamenta o 

MROSC – Marco Regulatório da Organizações 

da Sociedade Civil.  

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o prazo para regulamentação municipal já se 

encontra defasado; 

 

Considerando que as Organizações Sociais e demais entidades 

do Terceiro Setor precisam se adequar as novas normas para estabelecerem termos de 

parceria, colaboração, fomento e acordo de colaboração com o poder público; 

 

Considerando que o município precisa se adequar as novas 

regras e normas do Marco Regulatório para estabelecer parceria com o Terceiro Setor; 

 

Considerando que questionamos através do Requerimento nº 

1695/2017 o prazo para a publicação do decreto municipal para a regulamentação do MROSC 

em Taubaté, se haverá formação e debates sobre o MROSC com as entidades do Terceiro 

Setor da cidade, como será a publicidade para o amplo conhecimento destas novas regras que 

regem o Terceiro Setor, e recebemos como resposta que o assunto demanda tempo para ser 

elaborado uma vez que envolve diversas pastas da municipalidade; 

Considerando que questionamos através do Requerimento nº 

85/2018 sobre as parcerias entre o Poder Público e as entidades sem fins lucrativos e a 

regulamentação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, e 

recebemos como resposta que a legislação já contém regras e comandos autoaplicáveis; 
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Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Considerando o Art. 8º da Lei 13.019/2014, qual o 

parecer do munícipio sobre a capacidade operacional da administração pública para 

celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas 

responsabilidades? 

 

II – Considerando o Art. 8º da Lei 13.019/2014, qual o 

critério do município para avaliação das propostas de parceria com o rigor técnico 

necessário? 

 

III – Considerando o Art. 8º da Lei 13.019/2014, quem são 

os gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo 

eficaz? 

 

IV – Considerando o Art. 8º da Lei 13.019/2014, qual o 

critério do munícipio para apreciar as prestações de contas na forma e nos prazos 

determinados na Lei e na legislação específica? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 19 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


