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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS 

 
PARECER Nº ___/2021 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL - PLO Nº 052/2021 

Com Mensagem Retificativa 

 
Exmo. Senhor Presidente da Comissão De Orçamento, Finanças e 

Contas Públicas. 

- DO RELATÓRIO 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo a delegação de V. Exa, 

analisando o Projeto de Lei Ordinária 052/2021, em que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal transferir recursos financeiros estaduais ao Hospital 

Arcanjo São Miguel (HASM), e dá outras providências”, sendo o que segue: 

 

Encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, e acompanhando a 

Orientação Jurídica nº 59/2021, o Projeto de Lei Ordinária nº 052/2021, de 

autoria do Executivo Municipal, protocolado em 30/07/2021, lido na sessão 

ordinária de 02/08/2021, tem como objetivo autorizar o Município de Gramado 

a contribuir com o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Hospital Arcanjo 

São Miguel – HASM, com o intuito de transferir recursos oriundos de Emenda 

Parlamentar Estadual, conforme Portaria SES/RS nº319/2021, da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Justifica-se este Projeto de Lei, protocolado em 30 de julho do recorrente 

ano, pois se trata de repasse de recursos financeiros de Emendas 

Parlamentares Estaduais de 2021, de autoria do Deputado Estadual Capitão 

Macedo,  à instituição Hospital Arcanjo São Miguel (HASM).  
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- DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS: 

 

Conforme justificativa do referido Projeto de Lei, a transferência dos 

referidos recursos financeiros é o valor de R$ 100.000,00. 

De acordo com o Art.3º do Projeto de Lei em questão, as despesas 

decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da seguinte dotação: 

 

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 UNIDADE: 03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 PROJ./ATIV. 1.401 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 CÓDIGO REDUZIDO: 1396 – SUBVENÇÕES SOCIAIS 

 DOTAÇÃO: 3.3.50.43.00.00.00.00 4297 – SUBVENÇÕES SOCIAIS 

 

De qualquer forma, a proposição não encontra obstáculos de ordem 

legal a sua tramitação, vez que o Projeto reúne as condições para prosseguir e 

versa sobre matéria de competência do Município, tendo em vista o interesse 

local, estando amparados no art. 30 da Constituição Federal, que garante aos 

municípios autonomia financeira e na Lei Orgânica Municipal, nos termos dos 

artigos transcritos abaixo.  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
(...) 

 
 A Lei Orgânica, assim dispõe: 

Art. 6º Compete ao Município no exercício de sua autonomia:  
I – organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual;  
II - elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse; 
(...) 
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V - conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes; 
(...) 
(...) 
XXIV – legislar sobre assuntos de interesse local;  
Art. 60. Compete privativamente ao Prefeito  
(...)  
XXI – administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a 
arrecadação de tributos; 

 

Conforme a orientação jurídica  desta Casa Legislativa destacamos: 

“Assim, havendo a transferência de recursos em benefício de Entidade da 
sociedade civil organizada, duas são as formas de viabilidade admitidas na referida lei: 
sendo o plano de trabalho de iniciativa da administração pública, a formatação deverá 
ser através de termo de colaboração firmado entre o poder Público e a Entidade 
beneficiada. Porém, sendo o plano de trabalho decorrente da iniciativa da sociedade 
civil, que parece ser o caso, a formatação será através de termo de fomento firmado 
entre a administração pública e a Entidade beneficiada. 

 
Contudo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando conter desvios e prevenir 

abusos na destinação de recursos para o setor privado, prescreveu requisitos básicos 
conforme se depreende do art. 26, in verbis: 

“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada 
por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.” 

 
Portanto, três requisitos são básicos e devem ser observados, em cumprimento à 

Lei de Responsabilidade Fiscal, na concessão de subvenções sociais: 
 a) autorização por lei específica; 
 b) atendimento das condições estabelecidas na LDO – Lei de Diretrizes 

orçamentárias; 
c) Inclusão da despesa pública no orçamento, com fixação dos elementos da 
despesa, com definição do valor a ser repassado, sendo vedada a concessão ou 
utilização de créditos ilimitados. 

 
Neste sentido, cumpridas as disposições legais acima referidas, é possível aos 

municípios transferirem recursos públicos para a saúde, via convênio, em favor de 
Entidade da sociedade civil organizada, com base no art. 26 da LRF, desde que em 
consonância à LDO e cumprido o rito da Lei 13.019/2014, além da aprovação prévia de 
lei específica, para execução do repasse. 

Conforme mensagem retificativa apresentada, a forma de repasse será o 
convênio, tendo sido apresentada a minuta do convênio que será firmado.” 

 

É o breve relato dos fatos. 

 

Atendidos os requisitos regimentais, está à proposição ora referida,  em 

condições de análise. 
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É o que basta a relatar.  

 

CONCLUSÃO 

Por todos os fundamentos acima apresentados, visto e analisado 

parecer Jurídico nº 59/2021, que exara Orientação Favorável à tramitação, em 

observância aos princípios constitucionais vigentes, conclui-se que o PLO 

052/2021 e sua mensagem retificativa atendem as normas legais impostas 

quanto ao orçamento, em observância aos princípios constitucionais vigentes, 

e esta Comissão exara Parecer Favorável à tramitação.  

 

 

Sala das Comissões, 02 de agosto de 2021. 

 

Vereador Ike Koetz   

Membro e Relator 

De acordo: 

 

 

 

 

Vereador Celso Fioreze 

Presidente 

 

 

Vereador Joel da Silva Reis 

Vice Presidente 
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