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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 017/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 012/2018    Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. José Valdir Vivian 
Data: 29 de junho de 2018 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para máquinas e equipamentos rodoviários. 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo 
autorizar o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – 
Agência de Fomento/RS para máquinas e equipamentos rodoviários. 
II. Orientação jurídica nº 17.664/2018. 
VOTO DO RELATOR: 
III. 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. 
IV. A Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), no seu art. 32, estabelece as condições e 
exigências para que os Entes Públicos possam contratar operações de crédito junto as instituições 
financeiras. 
V. Cabe destacar que a Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal (RSF 43/01), também 
estabelece as normas a respeito de condições e exigências para a efetivação de operação de créditos, 
dentre as quais está a necessidade de autorização legislativa. Também deverão ser observados os 
limites expressos nos arts. 6º, 7º, 8º e 9º, todos da RSF 43/2001. 
VI. Outro ponto de extrema importância para que se possa realizar, ou não, a operação de 
crédito, será o balizamento do valor do empréstimo com os juros e prazos de amortização, 
comparado com a situação financeira local e o interesse público advindo do financiamento. 
VII. Diante do interesse público na provação do projeto uma vez que servirá para aquisição de 
máquinas e equipamentos rodoviários. 
VIII. Ainda, diante do prazo de 45 dias que a prefeitura possui para apresentar a documentação 
completa, entende-se pela aprovação do projeto. 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 012/2018, de autoria do poder Executivo. 

X. 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 012/2018 opinam 
pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 09 de julho de 2018. 

Relator designado:   _______________________ 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 017/2018    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 012/2018    Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 
Data: 29 de junho de 2018 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para máquinas e equipamentos rodoviários. 
 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 012/2018 de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça que, pelo parecer nº017/2017, 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 de sua 
compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Considerando que o projeto de lei atende o que dispõe a Constituição Federal e nas Leis 
Municipais, opina-se pela sua viabilidade. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Dessa forma, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 012/2018, de autoria 
do Poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato Andre Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o projeto de Lei 
nº 012/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 09 de julho de 2018. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


