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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 020/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 015/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. José Valdir Vivian 

Data: 08 de julho de 2019 

Ementa: Autoriza o Município de Tiradentes do Sul a Conceder Auxílio Financeiro ao 

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública-CONSEPRO e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

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

como objetivo conceder auxílio financeiro ao Conselho Comunitário Pró-Segurança 

Pública-CONSEPRO. Considerando que a segurança pública é função da União, dos 

Estados e com auxílio dos Municípios e que o CONSEPRO foi criado por Lei com a 

finalidade de auxiliar a segurança conforme as necessidades de cada setor da segurança 

pública: Brigada Militar, Polícia Civil, Rodoviária e Bombeiros, assim, verbas destinadas 

ao CONSEPRO serão destinados na sua totalidade para aquisição de equipamentos, 

fortalecendo a integração institucional e objetivando a melhoria da prestação do serviço 

na área de segurança na circunscrição do Município de Tiradentes do Sul. 

II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam pela possibilidade do 

tramite do Projeto de Lei, desde que realizadas alterações sugeridas. 

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. 

IV. O repasse de verbas públicas às entidades civis poderá ser efetuado através de 

convênio ou parceria. 

V. O convênio está previsto no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993(Lei de 

Licitações), e a parceria está prevista na Lei Federal nº 13.019/2014. 

VI. Assim, possível o repasse de valor ao CONSEPRO, por meio de parceria ou de 

convênio. Contudo, tanto um quanto outro instrumento deve contemplar o 

detalhamento do objeto, incluindo no que exatamente se pode aplicar os recursos que 

estão sendo repassados. 

VII. O Executivo encaminhou a maioria das adequações solicitadas.  
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VIII. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal, Leis Federais e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 015/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

X. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 

Vivian, Vice: Paulo Rogerio Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o 

projeto de lei nº 015/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 020/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 015/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. Marlise Rosane Traesel 

Data: 08 de julho de 2019 

Ementa: Autoriza o Município de Tiradentes do Sul a Conceder Auxílio Financeiro ao Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública-CONSEPRO e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 015/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça que, pelo parecer nº020/2019, 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. Destaca-se que os Municípios somente poderão contribuir para o custeio de despesas de 
competência de outro ente da Federação, como é o caso da Brigada Militar (órgão do Estado do Rio 
Grande do Sul), nos termos do artigo 62, da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

IV. Assim, além de ser formalizada por convênio ou parceria, somente será possível a subvenção 
ao CONSEPRO se houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), temos que o requisito de previsão na LOA encontra-se contemplado com o projeto de 
lei nº 016/2019. 

V. O Executivo encaminhou a informação solicitada.  

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

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

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

conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 015/2019 de autoria do Poder Executivo. 

XII. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e orçamento, Presidente: Marlise Rosane 

Traesel, Vice: Ricardo José Hartmann, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o Projeto de 

Lei nº 015/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 
Membros: _______________________         ________________________   


