
 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

PARECER JURIDICO 038/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 038/2021, que autoriza o  repasse de 

recursos financeiros para a Fundação Assistencial de Picada Café, e dá outras providências.  

É o breve relatório. 

II - PARECER 

O art. 1°, do presente projeto de lei, consigna expressamente que o objetivo da 

abertura do crédito em apreço é o aumento de repasses para a consecução do objeto do Termo 

de Colaboração n. 003/2017, para que o parceiro privado preste atendimento na área da 

educação. 

A colaboração é modalidade de parceria voluntária instituída pela Lei Federal 

13.019/2014, que prevê: 

Art. 57.  O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 

metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

Segunda informa o Poder Executivo municipal, a dotação orçamentária já consta da 

Lei Municipal nº 2.104/2021. 

O Projeto de Lei apresentado pelo Executivo, portanto, garante a efetiva 

disponibilidade de recursos para a suplementação, além de fazer a importante ressalva, em sua 

justificativa, de que será promovido aditivo ao plano de trabalho, na forma do art. 57, da Lei 

Federal 13.019/2014, com previsão de devolução ao Poder Público de eventuais saldos não 

utilizados. 

Assim, respeitada a premissa do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como 

por inexistir óbice constitucional ou legal, é possível a regular tramitação do presente projeto de 

lei, salientando-se que o mérito da proposição é matéria reservada aos nobres Edis. 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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ISSO POSTO, face a inexistência de impeditivos, opina o signatário pela REGULAR 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 

 

 


