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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Proposição analisada: Projeto de Lei n° 04/2018, de 16 de março de 2018, de iniciativa do 

Prefeito. 

Assunto: "Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria com a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Catanduva - APAE, mediante a celebração de Termo de 
Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público na forma 
especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 20 14" . 

Aos dezenove de março de dois mil e dezoito, as Comissões de Finanças e Orçamento, 
/ 

e Legislação, Justiça e Redação, compostas pelos Nobres Vereadores abaixo firmados, 

reuniram-se na sala de reunião da Câmara Municipal de Novais, para análise do Projeto de 

Lei n° 04/2018, exarando o seguinte parecer: 

Após amplo debate entre os membros dàs Comissões, decidiu-se que a proposição 

atende ao que dispõe a legislação, sendo pertinente e constitucional , motivo pelo qual, por 

unanimidade, recebeu parecer favorável, encontrando-se apto para ser levado para discussão e 

votação pelo plenário desta Casa de Leis. 

N da mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a 

Presidência desta Casa para demais providências cabíveis. 

Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Fin 

o sar Dias Pinheiro 

4J~-
~~a~Andre Freschi Cruz 

Membro 
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PARECER JURfDICO 

Assunto : Projeto de Lei nº 04/2017, de 16 de março de 2.018. 

In i ciativa: Exm o. Prefeito M u n ici paI 

Síntese : "Autoriza o Poder Executivo de Novais a firm ar parceria com a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva- APAE, mediante a celebração de 

Termo de Colaboração, objet ivando o desenvolvimento de ativ i dades de i nteresse 

público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 

31 de julho de 2014". 

Parecer: Pel a justificativa , o Poder Executivo visa repassar recursos financeiros, 

mediante subvenção, à Associação de Pa is e Am igos dos Excepci ona is de Catanduva 

- APAE, para ate nd i m en t o especi ali zad o de ado lescentes e adu ltos portadores de 

deficiê nci a intelect ual do M unicípio, co nfo rm e Plano de Traba lho apresentado pela 

entida de . 

Para a concessão d e subvenção a qua lq uer assoc iaçã o, imperiosa e 

necessári a a autor ização legislativa. 

Segund o consta, o plano de trabalho foi devidamente apresentado pela 

entid ade e aprovado pela Ad ministração, nos estritos termos das disposições 

con t ida s na Lei n . 13 .019/2014, qu e t rata do novo regime jurídico inci dente sobre 

a fo r ma li zaçã o de parcer i as entre o poder público e as orga n izações da soc i edade 

civil. 

No que se re fere à natu r eza da inst ituição, ver ifi ca-se que se trata de 

uma enti d ade se m f in s l uc r ativos, enquadrando-se na c lassificação do art. 2º , I, 

"a", da Lei nº 13.019/2014 . 

Outrossim, conforme art. 4º do projeto de lei, a parceria enquadra - se na 

hipótese de inexigibilidade no s termos do art. 31 da Lei 13.019/14, pois diante da 

singularidade dos serviços, torna -s e inviável a competição entre as organizações 

da sociedade c ivil , cujo procedimento deverá ser formal izado e devi damente 

público na imprensa oficial. 

Assim, consi derando a necessidade do mun icípio em sup r ir atividades 

concernentes ao âm bito da assistência social, a im possibi l idade, por ora, de tais 

atividades se rem satisfato r iamente adimplidas pelo pod er públ ic97 local , de ofício, 

entender-se plausív el a celebração do termo de co l aboraçã0~-,.,...... f) 
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No mais, a redação é clara e concisa, conforme determina a Lei 

Complementar nº 95/98, contemplando, ainda , os elementos compat íveis com o 

Plano Plurianual e com a Lei de Di retrizes Orçamentárias, não comprometendo a 

execução orçamentária. 

Por todo exposto, tem-se que o projeto é jurid icamente legal e está em 

plena consonância com o sistema jurídico constitucional e infraconstituc ional , 

estando, dessa forma, tecnicamente apto a ser levado à Plenário para apreciação 

do seu mérito . 

S.M.J . Este é o parecer. 

Câmara Municipal de Novais- SP, 19 de março de 2018. 
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