
 
 

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 
ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

 
 
PARECER Nº 34/2021 
 
 
Projeto de Lei nº 032/2021 
Proponente: Poder Executivo 
Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Cooperação e Termo 
de Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através do Programa 
Pavimenta, por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios.” 

 
                                  O Projeto de Lei em análise visa autorizar o Poder Executivo 
a celebrar Termo de Cooperação e Termo de Convênio com o Estado do Rio 
Grande do Sul, através do Programa Pavimenta da SAAM, conforme Decreto 
Estadual nº 55.951 de 21 de junho de 2021. 
 

       No que se refere ao aspecto formal o projeto de lei 
é de iniciativa do Poder Executivo que possui competência para iniciar o 
processo legislativo acerca da celebração de convênios ou termos de 
cooperação, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei Orgânica Municipal. 

   
    Do mesmo modo que o artigo 37, inciso VI, dispõe sobre a 

necessidade de autorização legislativa para a celebração de convênios e termos 
cooperação com a União, Estados e outros municípios, para a execução de 
ações governamentais, realização de obras ou serviços públicos de interesse 
municipal.  
 
       No que tange ao mérito da proposição, em que pese 
não acompanhar o Projeto a minuta do Termo de Convênio e Cooperação, se 
vislumbra do Edital PP/RS nº 001/2021/SAAM – Chamamento Público para 
Habilitação de Projetos em Procedimento de Manifestação de Interesse 
Programa Pavimenta, cujo objetivo é a avaliação e habilitação de projetos  de 
municípios que visem a viabilizar a infraestrutura rodoviária em seus territórios, 
incluindo obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e 
acessibilidade, para posterior deliberação e celebração de Termo de Cooperação 
ou Termo de Convênio, que para a manifestação de interesse e habilitação do 
Município o mesmo deverá apresentar entre outros documentos a Lei Municipal 
que autorize a celebração do Termo de Cooperação.  
     
    Assim, não se verifica, qualquer ilegalidade na 
proposta em análise, com a ressalva de que com a aprovação e habilitação do 



 
 

 

Município ao Programa deverá ser dado ciência à esta Casa Legislativa dos 
termos e condições de Convênio ou Termo de Cooperação a ser celebrado. 
     

Deste modo, considerando os argumentos acima alinhados, 
esta Comissão opina pela viabilidade do Projeto de Lei em análise, seguindo 
para a apreciação do Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 27 de julho de 2021. 
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