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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a minuta do Decreto referente à 

regulamentação do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a Lei Federal 13.019/2014, em vigor desde 23 

de janeiro de 2016, estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 

transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com 

organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; 

 

Considerando que o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC) tem o objetivo de amparar as organizações da melhor forma 

possível, estabelecendo novas regras para que as entidades privadas sem fins lucrativos 

possam desenvolver suas atividades; 

       

Considerando que no dia 06 de junho de 2018 foi realizada 

Audiência Pública, na Câmara Municipal, para tratar do assunto;  

 

Considerando que em resposta ao Requerimento de nº 409/2018, 

a Diretoria do Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras informa que já concluiu a 

minuta de Decreto referente à regulamentação do MROSC em Taubaté;  

 

Considerando que na Audiência Pública do Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil foi formado um Coletivo com representantes das 

Organizações Sociais do município; 
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Considerando que o Coletivo, formado no dia Audiência 

Pública, propõe uma reunião de trabalho para debater/discutir a minuta do Decreto com 

representantes das Organizações Sociais e o poder público. Segue anexo documento resultante 

da Audiência Pública e entregue ao Sr. Janilson Santos – Assessor de Governo, no dia 11 de 

junho. 

 

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- Já que é de conhecimento a existência da minuta do 

Decreto referente à regulamentação do MROSC em Taubaté, Solicita-se o envio da cópia 

deste documento.  

II- Solicita-se o agendamento de uma reunião com o 

coletivo para debate e discussão do Decreto.  

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 11 de Junho de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO 
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