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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 15/2018     Autor: Poder Executivo 
Matéria: Projeto de Lei nº 11/2018   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marino Hermes 
Data:18 de julho de 2018 
Ementa:  Autoriza o Município de Tiradentes do Sul efetuar concessão de uso ao 
Hospital de Caridade de Três Passos, e dá outras providências.  
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo e tem como 
finalidade a concessão de uso ao Hospital de Caridade de Três Passos. 

II. A orientação jurídica nº 16.459/2018 entendeu pela viabilidade do Projeto de Lei 
em questão, desde que ajustado os termos técnicos apresentados. 
 
VOTO DO RELATOR: 
III. Os bens públicos são constituídos por bens móveis e imóveis, e quando não 
utilizados no serviço da administração (uso especial) ou servindo à comunidade de 
alguma forma (uso comum do povo), podem ser objeto de utilização por particulares e 
até mesmo por outros órgãos e entidades públicas ou, ainda, alienados, desde que 
atendam a interesse público de forma motivada. 
IV. Sobre o uso de bens por terceiros dispõe a Lei Orgânica do Município em seu 
artigo 12 e art. 14. 
V. Tendo em vista que o Hospital de Caridade é uma entidade filantrópica e passa 
por dificuldades financeiras com atraso nos repasses de verbas públicas. Ainda, que o 
município de Tiradentes do Sul não possui Hospital e todos os pacientes são 
encaminhados para a instituição Hospital de Caridade para atendimentos de emergência 
e urgência. 
VI. Outrossim, é de conhecimento que o equipamento objeto da concessão do 
Hospital de Caridade está desgastado pelo tempo de uso e ainda estragou, sendo 
necessário a aquisição de um novo e tendo um alto custo. 
VII. Ainda, não causará prejuízos ao município, uma vez que o município de 
Tiradentes do Sul, possui um equipamento AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO, de 
pequeno porte novo, que devido a estrutura complexa do equipamento e devido ao 
espaço ser reduzido na unidade básica de saúde da sede, e da necessidade de 
adaptações na estrutura física para fazer a sua instalação. 
VIII. Assim, levando em consideração ainda que o equipamento ora cedido irá 
beneficiar diretamente a população Tiradentense e foi objeto de discussão dos 
Membros do Conselho Municipal de Saúde e Aprovado. 
IX. Destaca-se, que o Executivo realizou as adequações solicitadas. 
X. Dessa forma, presente a necessidade e o interesse público. 
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ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
XI. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 011/2018, de 
autoria do Poder Executivo. 
 
XII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 
Vivian, Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o Projeto 
de Lei nº 011/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 02 de julho de 2018. 
 

Relator designado:   ________________________ 
 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 15/2018     Autor: Poder Executivo 
Matéria: Projeto de Lei nº 011/2018  Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Renato André Both 
Data: 18 de julho de 2018 
Ementa:  Autoriza o Município de Tiradentes do Sul efetuar concessão de uso ao 
Hospital de Caridade de Três Passos, e dá outras providências. 
RELATÓRIO: 

I. Projeto de Lei nº 011/2018, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº015/2018, 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. 
 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do Projeto 
de Lei nº 011/2018, de autoria do Poder Executivo. 
 
V. 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 011/2018, opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 18 de julho de 2018. 
 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


