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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 08/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 009/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. José Valdir Vivian 

Data: 30 de março de 2017 

Ementa: Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 214, de 11 de maio de 1998, que institui 
o Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 
como objetivo alterar o artigo 2º da Lei Municipal nº 214, de 11 de maio de 1998, que 
institui o Fundo Municipal de Saúde. 

II. Conforme a justificativa a alteração se faz necessária, tendo em vista que as 
instituições financeiras oficiais já vêm adotando essa medida de um número mínimo de 
duas assinaturas para ter validade as movimentações financeiras, transferências 
bancarias, assinatura de cheques, entre outros, portanto, para fins de segurança tal 
medida passa a ser estabelecida em lei. 

III. A orientação jurídica nº 9.319/2017, entendeu pela viabilidade técnica do 
Projeto de Lei, contudo com recomendação ao Executivo. 

VOTO DO RELATOR: 

IV. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 
forma o que determina o art.30, I da Constituição Federal e artigo 19, II da Lei Orgânica 
do Município. 

V. Quanto aos recursos da Saúde, observa-se o disposto no art. 9º e no §2º do art. 
32, ambos da Lei nº 8.080/1993, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Saúde. 

VI. Ainda, o artigo 33 da Lei nº 8.080/1993, o qual versa sobre a determinação no 
âmbito federal, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são administrados 
pelo Ministério da Saúde. Aplicado por simetria ao Município, a administração dos 
recursos da saúde deve ficar sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde. 

VII. Contudo, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) tem 
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apresentado apontamentos sobre o assunto, uma vez que entende que existe restrições 
por esse órgão quanto ao Prefeito assinar os cheques. 

VIII. Assim, presente o interesse público e a constitucionalidade de lei. Contudo, 
alerta-se, conforme orientação jurídica nº 9.319/2017, que o entendimento do 
DENASUS é no sentido de que tanto o ordenamento da despesa-assinatura de 
empenhos- quanto o ordenamento dos pagamentos- assinatura de cheques, 
administração e gerenciamento financeiro e contábil- seja de atribuição do Secretário 
da Saúde. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 009/2017, de 
autoria do poder Executivo. 

X. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 
Vivian, Vice: Marino Hermes, Membro: Marisa Ines Neumann(suplente), examinando o 
projeto de Lei nº 009/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 17 de abril de 2017. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 08/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 009/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 

Data: 30 de março de 2017 

Ementa: Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 214, de 11 de maio de 1998, que institui 
o Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 009/2017, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº08/2017, concluiu ser favorável 
à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 
projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame da sua compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. No que diz respeito ao ordenamento de despesas públicas, observa-se o 
estabelecido no Decreto-Lei nº 200, de 1967, em seu art. 80, o qual determina em seu 
§1º que o “Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos 
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio 
de recursos da União ou pela qual está responda”. 

IV. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

V. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto 
de lei nº 009/2017, de autoria do poder Executivo. 

VI. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa 
Ines Neumann, Vice: Renato André Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando 
o projeto de Lei nº 009/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 
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É o voto! 

Sala das Comissões, em 17 de abril de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


