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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 010/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 010/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Leila Cristina Pilger Hermes 

Data: 04 de abril de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal fazer Subvenção ao Hospital de Caridade de Três 

Passos. 

 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 

objetivo a manutenção do repasse da subvenção prevista nas Leis nº 794/2015 e nº 808/2015, 

atualizados pelo IPCA, ao Hospital de Caridade de Três Passos, para atendimento médico 

hospitalar deste município. 

II. A orientação jurídica nº 733/2016, entendeu pela necessidade de alteração do art. 2 no 

que se refere ao período de repasse de recursos, tendo em vista que o Projeto em tela não poderá 

retroagir seus efeitos. Da mesma forma, a orientação destaca a necessidade do Projeto atender aos 

critérios apresentados na LDO 2016, bem como LOA e PPA. Ainda, a necessidade de 

apresentação por parte da empresa beneficiada do plano de trabalho da mesma e, respeito as 

determinações impostas pelo § 10 do art. 73 da Lei Eleitoral. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é constitucional e de interesse local, uma vez que 

trata-se de subvenção a entidade de saúde, sendo necessária a manutenção da mesma para a 

continuidade da prestação de serviços aos munícipes. 

Assim, no que diz respeito a orientação jurídica, verifica-se que o mesmo atende os 

requisitos da Lei Eleitoral uma vez que o município já vem repassando o incentivo a referida 

entidade desde o ano de 2015, apresentando o repasse a mesma finalidade e o mesmo objetivo. 

Ainda, tendo em vista que conforme solicitação desta Comissão, o Executivo realizou a 

adequação ao art. 2º, não mais havendo a previsão de retroagir seus efeitos. 

Da mesma forma, houve a apresentação das declarações sobre adequação orçamentária 

solicitadas e justificativa acerca da apresentação do plano de trabalho. 

 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 

conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 010/2016, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Marisa Ines 

Neumann – 1º suplente, Vice: Elissandro Moacir Bonfanti -2º suplente, Membro: Leila Cristina 

Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 010/2016 opinam pelo parecer favorável nos 

termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 02 de maio de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

 

Parecer: 010/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 010/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 04 de abril de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal fazer Subvenção ao Hospital de Caridade de Três 

Passos. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 010/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº010/2016, 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. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal e na lei municipal. 

Da mesma forma, foi analisado pela Comissão as declarações apresentadas de 

previsão na LDO, LOA e PPA. 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 

áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 

projeto de lei nº 010/2016, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, 

examinando o projeto de Lei nº 010/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

 

 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 02 de maio de 2016. 

 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

 

Membros: _______________________         ________________________   

 


