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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer: 19/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 025/2017   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marlise Rosane Traesel (suplente) 
Data: 14 de setembro de 2017 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio de Mútua 
Colaboração com o Município de Esperança do Sul. 
 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 
como objetivo celebrar convênio de mútua colaboração com o Município de Esperança 
do Sul, visando uma melhor sistemática no deslocamento de veículos da municipalidade, 
principalmente quando do transporte de pacientes a hospitais e clínicas da Região e 
Capital do Estado, buscando assim um regramento com a finalidade de proporcionar um 
melhor atendimento à População das duas Comunidades, como a realização de um 
Convênio de mútua colaboração de quando no deslocamento de veículos das duas 
municipalidades, poderá haver um aproveitamento de vaga, a ser observado e 
controlado pelas Secretárias da Saúde dos dois municípios.  
 
II. A orientação jurídica nº 24.604/2017, entendeu pela viabilidade técnica do 
Projeto de Lei. 

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 e VII da Constituição Federal e artigo 19, I, II da Lei 
Orgânica do Município. 

IV. A possibilidade jurídica da celebração de convênios, encontra-se disciplinada no 
artigo 241 da Constituição Federal. 

V. Destaca-se que os elementos essências para a celebração de convênios foram 
analisados, e estão de acordo com as normas estabelecidas, uma vez que, os 
participantes são pessoas jurídicas de direito público e s objetivos Institucionais são 
comuns ao objeto do convênio. 

VI. Ainda, conforme estabelecido na justificativa, as responsabilidades e as despesas 
advindas, será do Município cujo veículo estará sendo usado para o transporte, o que 
configura a união de esforços entre os dois Municípios participantes. 

VII. Temos ainda disciplinado no artigo 20 da Lei Orgânica previsão acerca da 
celebração de convênio. 
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VIII. Por fim, destaca-se que conforme preconizado no art. 116, § 2º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, uma vez celebrado o convênio, o Chefe do Poder Executivo deverá comunicar 
à Câmara, cabendo ao Legislativo o exercício da função fiscalizadora, somente. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 025/2017, de 
autoria do poder Executivo. 

X. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Marlise 
Rosane Traesel -3º suplente, Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, 
examinando o projeto de Lei nº 025/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do 
Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 02 de outubro de 2017. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 19/2017    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 025/2017   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Paulo Schweig (suplente) 
Data: 14 de setembro de 2017 
Ementa Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio de Mútua 
Colaboração com o Município de Esperança do Sul. 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 025/2017, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº19/2017, 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. 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 025/2017, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Paulo 
Schweig- 2º suplente, Vice: Marcia Muller Pedrolo- 3º suplente, Membro: Valdir de 
Almeida Bueno, examinando o projeto de Lei nº 025/2017 opinam pelo parecer favorável 
nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 02 de outubro de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


