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RELATÓRIO: 

 

 

De autoria do Vereador Gerson Araújo, o Projeto de Lei n
o
 237/2011 

estabelece que: 

 

 

I – somente por meio de licitação poderão ser contratadas OSCIPs e ONGs 

seja para firmar convênio, termo de cooperação, contrato ou qualquer outro tipo de ajuste ou 

parceria; 

 

II – a OSCIP ou ONG a ser contratada deverão preencher os requisitos 

especificados no Art. 3
o
; 

 

III – fica vedada a modalidade “dispensa de licitação” para a contratação 

de OSCIPs e ONGs no Município; 

 

IV- caberá à Secretaria Municipal de Gestão Pública baixar as demais 

normas para o cumprimento da lei. 

 

 

O proponente, em sua justificativa ao projeto, argumenta: 

 

 
A proposta visa evitar desvio de dinheiro público no Município de Londrina como aconteceu em 
passado recente, primeiro com o Centro Integrado e Apoio Profissional (CIAP),  e mais 
recentemente,  com os Institutos Gálatas e Atlântico. 
 
Se à época dos fatos existisse uma lei municipal nos moldes ora proposto, esses fatos não 
teriam ocorrido, visto que essas OSCIPs não preencheriam os requisitos e normas 
estabelecidos em nossa proposta. 
 
Segundo Alzira Angeli, Chefe da Controladoria Geral da União (CGU) no Estado do Paraná 
“as OSCIPs são o novo nicho de mercado de corrupção.” 
 
Alzira Angeli afirma que é preciso mudar a legislação estabelecendo os mesmos proibitivos de 
um convênio e de um contrato de repasse aos Termos de Parceria.  
 
Portanto nossa proposta vem calcada nas sugestões apresentadas pela Chefe da CGU 
estabelecendo regras rígidas para a contratação de OSCIPs e ONGs no âmbito municipal. 
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PARECER TÉCNICO: 

 

 

 

As Organizações Não Governamentais (ONG) atualmente significam 

um grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído formal e autonomamente, 

caracterizado por ações no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões 

políticas em proveito de populações excluídas das condições da cidadania. Do ponto de vista 

formal, uma ONG é constituída pela vontade autônoma de mulheres e homens que se reúnem 

com a finalidade de promover objetivos comuns de forma não lucrativa. Fazem parte do 

chamado Terceiro setor. 

 

Terceiro setor, conforme conceito corrente
1
, é uma terminologia 

sociológica que dá significado a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem 

na sociedade civil. A palavra é uma tradução de Third Sector, um vocábulo muito utilizado nos 

Estados Unidos para definir as diversas organizações sem vínculos diretos com o Primeiro 

Setor (Público, o Estado) e o Segundo Setor (Privado, o Mercado). De um modo mais 

simplificado o Terceiro Setor é o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e 

não lucrativas. 

 

 

Há hipóteses previstas em lei, em que ONGs têm um regime jurídico 

diferenciado, por força de leis específicas. Por exemplo, uma ONG pode obter o atributo de 

Organização Social (OS) ou de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Essas regras estão previstas na Lei n
o
 9.637, de 15 de maio de 1998, para as OS, e na Lei n

o
 

9.790, de 23 de março de 1999, para as OSCIP. Essas normas tratam também do regime 

jurídico de contratação dessas entidades com o Poder Público. 

 

 

Essas organizações podem ainda complementar o trabalho do Estado, 

realizando ações onde este não consegue chegar, podendo receber financiamentos e doações 

públicas e também de entidades privadas para tal fim. 

 

 

Atualmente estudiosos no assunto têm defendido o uso da terminologia 

organizações da sociedade civil para designar tais instituições. Esses espaços organizacionais 

do Terceiro Setor, situados entre a esfera pública e a privada, identificados por alguns autores 

como públicos não estatais, cumprem papel relevante para a sociedade. 

 

                                                           
1
  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_setor>. Acesso em 5.setembro 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_setor
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Na verdade, é preciso destacar que o surgimento dessas organizações sem 

fins lucrativos, que têm como objetivo o desenvolvimento de atividades de interesse público, 

deu-se pelo motivo da não eficiência, por parte do poder público, em atender as necessidades da 

sociedade, promovendo ações sociais, culturais, assistenciais, educacionais etc. 

 

 

Assim, essas Organizações advêm do chamado Terceiro Setor, como 

entidades da sociedade civil que possuem fins públicos e não lucrativos, tendo como objetivo o 

desenvolvimento político, econômico, social e cultural, por meio de atividades 

complementares, ou suplementares à Administração Pública. 

 

 

Precisamente pelo interesse público da atividade prestada, em muitos 

casos, tais entidades recebem certa proteção e/ou ajuda do Estado. Todavia, isto não as qualifica 

como entes estatais, porque não integram a Administração Pública, direta ou indireta, além de 

apresentarem um regime jurídico predominantemente de direito privado, porém parcialmente 

derrogado por normas de direito público. 

 

 

As parcerias com transferências voluntárias entre Estado e Organizações 

são realizadas com diversos instrumentos jurídicos, tais como: convênios, contratos de repasse, 

termos de parceira e contratos de gestão com as entidades. 

 

 

Como já citado, a Lei Federal n
o
 9.637/98 dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organizações Sociais. Nos termos do Art. 5
o
 dessa lei, essas entidades podem 

firmar com o Poder Público o Contrato de Gestão, com vistas à formação de parceria entre as 

partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1
o
 (ensino, 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, 

cultura e saúde). 

 

A Lei Federal n
o
 9.790/99, que institui e disciplina o regime das pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, consideradas OSCIP, é regulamentada pelo 

Decreto Federal n
o
 3.100/99.  Com base no art. 9

o
 dessa lei, tais entidades podem realizar 

Termo de Parceria com o Poder Público, para o fomento e a execução de projetos públicos e 

sociais. 

 

Na exposição de André Luis Garcia Barreto
2, com a Lei n

o
 9.790/99, também 

conhecida como a Lei do Terceiro Setor, o governo iniciou a construção de um marco 

                                                           
2
 Disponível em:<http://www.sagres.org.br/biblioteca/oscip.pdf.>. Acesso em 6.setembro 2011. 

http://www.sagres.org.br/biblioteca/oscip.pdf.
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institucional para a mudança do desenho das políticas públicas governamentais, com vistas a 

transformá-las em políticas públicas de parceria entre Estado e Sociedade Civil em todos os 

níveis. O PL n
o
 4.690, que resultou na Lei n

o
 9.790/99, cuidava especialmente do financiamento 

das OSCIP. A idéia era permitir que o governo pudesse contratar as OSCIP “sem o 

burocratismo previsto em leis como a de n
o
 8.666/93, que trata de licitações, concorrências 

públicas e medidas rígidas para transferências de dinheiro público ao setor privado”. 

 

 

A vantagem da sociedade privada sem fins lucrativos, especialmente 

quando do reconhecimento de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, passado 

pelo Ministério da Justiça, é o de poder celebrar parcerias com o Poder Público. 

 

 

Este instrumento, criado pela Lei Federal 9.790/99 e que regula as ações 

dos respectivos parceiros no cumprimento das finalidades e metas definidas em Programa de 

Trabalho, se aproxima da figura jurídica do convênio, vez que pode a administração pública 

promover a transferência de recursos total ou parcial com a comprovação de suas aplicações e 

da execução dos serviços ou fornecimento dos produtos pactuados, somente no final de sua 

execução, preservando-se a obrigação e o direito da fiscalização por ambos os parceiros. Por se 

tratar o Termo de Parceria de um instrumento híbrido entre o contrato administrativo e o 

Convênio, goza este da inexigibilidade de licitação. 

 

 

Entretanto, não se confunde com o contrato firmado com o órgão estatal ― 

que requer o procedimento licitatório ― em razão de este abranger posturas e interesses 

conflitantes. O Termo de Parceria, por outro lado, é resultado de interesses comuns, 

consolidando um acordo de cooperação entre as partes signatárias. 

 

 

Segundo o Conselheiro e Membro do Comitê Executivo da Comunidade 

Solidária, Augusto Franco, no prefácio que elaborou para o livro “OSCIP - Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público: A Lei 9.790/99 como Alternativa para o Terceiro setor”
 3

, 

 
O termo de parceria é um novo instituto jurídico pelo qual o Estado pode se associar a 
organizações da Sociedade Civil que tenham finalidade pública, para a consecução de ações 
de interesse público, sem as inadequações dos contratos regidos pela Lei 8.666/93 (que 
supõem a concorrência e, portanto, pressupõem uma racionalidade competitiva na busca de 
fins privados, válida para o Mercado mas não para aquelas organizações da Sociedade Civil 
que buscam fins públicos) e as inconveniências dos convênios, regidos pela Instrução 
Normativa nº 1, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional (um instrumento deslizado do 
seu sentido original, que era o de celebrar relações entre instâncias estatais – mas que se 
transformou num pesadelo kafkiano quando aplicado para regular relações entre instâncias 
estatais e não estatais)”. 

                                                           
3
 Disponível em:< http://www.almg.gov.br/bancoconhecimento/tecnico/TerSet.pdf>. Acesso em 6.setembro 2011. 
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(Grifos nossos) 

 

Contudo, há discussões sobre a obrigatoriedade ou não de licitação para as 

contratações realizadas pelas organizações citadas com dinheiro público, repassado com base 

nas parcerias firmadas com a Administração Pública. 

 

 

Nesse sentido, há que se ressaltar a imposição que a Constituição Federal 

em seu art. 37, inciso XXI, faz à Administração Pública, de determinar a obrigatoriedade de 

licitação, ao tempo em que a excepciona, desde que as hipóteses sejam previstas em legislação 

específica, tal como a Lei Federal n
o
 8.666/93. 

 

 

Nesse contexto, registra o art. 24, inc. XXIV, da Lei n
o
 8.666/93, ser 

dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestão. 

 

 

Sobre esse assunto, Sílvia Ferreira Persechini
4
 afirma: 

 
[...] reprisamos que a Lei no 9.790/99, por regulamentar a Organização Civil de Interesse 
Público que tem como objetivo exclusivo a prestação de serviços sociais, criou o seu próprio 
método para firmar parceria com o órgão estatal, sendo certo que, enquanto os dispositivos 
dessa lei estiverem em vigor, a celebração do Termo de Parceria não impõe o prévio 
procedimento licitatório. O que gera essa confusão entre OSCIP e licitação, é que, 
infelizmente, nos dias atuais, algumas OSCIPs estão sendo criadas sem terem como 
objetivo primordial o de aprimorar as necessidades da sociedade -- atendendo 
exclusivamente aos interesses públicos -- mas tão somente para intermediação de mão-
de-obra à Administração Pública. (destaque desta Assessoria) 

 

 

Por outro lado, Tarso Cabral Violin
5
 faz a seguinte consideração acerca do 

tema: 

 
O art. 119 da Lei n.º 8.666/93 determina que as entidades da Administração indireta federal e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União editarão regulamentos 
próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições da Lei de Licitações. Diante 
deste dispositivo legal, entendemos que o regulamento próprio das OSs e OSCIPs para suas 
contratações deverá atender as normas gerais e princípios da Lei Nacional de Licitações, sob 
pena de ser considerado ilegal e até inconstitucional. 

 
                                                           
4
 Silvia Ferreira Persechini. Artigo: Oscip e Licitação. Disponível em: 

<http://www.homerocosta.adv.br/cpanel/arquivos/OSCIP_e_LICITACAO.htm>. Acesso em: 5.setembro 2011. 
5
 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública: uma análise crítica. Editora 

Fórum, 2006. 

 

http://www.homerocosta.adv.br/cpanel/arquivos/OSCIP_e_LICITACAO.htm
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Vale lembrar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello
6
 sobre a 

importância dos princípios nas questões que versam sobre o interesse público:  

 
Princípio é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 

 

 

Assim, ante a importância que a supremacia do interesse público tem sobre 

o privado e a indisponibilidade que o direito resguarda sobre os interesses públicos em 

detrimento ao particular, as OSCIP e as OS devem utilizar os recursos advindos do erário 

público com total lisura, transparência e obediência ao termo de parceria e ao contrato de 

gestão, na realização das atividades que são de extrema relevância social. 

 

 

Vale destacar que, quando operam com recursos públicos, as entidades 

estão sujeitas ao controle externo da administração pública, exercido pelo Poder Legislativo, 

com o auxílio do Tribunal de Contas, e com fiscalização regular feita pelo Ministério Público. 

As organizações devem cumprir um contrato com exigências governamentais para continuarem 

recebendo financiamento público. 

 

 

Com o projeto em tela, o ilustre autor propõe estabelecer normas para 

contratação de OSCIP e ONG no Município de Londrina, e dispondo que somente por meio de 

licitação poderão ser contratadas OSCIP e ONG seja para firmar convênio, termo de 

cooperação, contrato ou qualquer outro tipo de ajuste ou parceria, ficando vedada a modalidade 

“dispensa de licitação” para tais contratações. 

 

 

Cabe indicar que Bruno Mattos e Silva, no artigo “ONGs: relações com o 

Estado e o novo marco legal”
7
, da Revista Jus Navigandi, expressa a seguinte opinião sobre o 

assunto: 

 
Na verdade, a legislação atual não prevê a existência de mecanismos eficazes de controle 
prévio das entidades que receberão recursos públicos, de regras detalhadas para elaboração e 
aprovação de plano de trabalho, de meios de fiscalização da execução do objeto conveniado, 
de sanções para agentes públicos e dirigentes de entidades que derem causa a malversação 
de recursos públicos, bem como de meios mais efetivos para a recuperação das verbas 
indevidamente utilizadas. Cumpre notar que os regimes jurídicos do contrato de gestão e do 

                                                           
6
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 8 ed. Ver., atual. e ampl. São Paulo, 

Malheiros Ed., 1996. p. 545. 
7
 Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/12408/ongs-relacoes-com-o-estado-e-o-novo-marco-legal>.  

Acesso em 6.setembro 2011. 
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termo de parceria, acima mencionados, não contemplam esses aspectos, razão pela qual se 
revelaram ineficazes como solução para os problemas da relação Estado-ONGs. Assim, nessa 
matéria existe um verdadeiro "vazio legislativo". 
 
As deficiências estruturais do aparelho do Estado e o "vazio legislativo" descrito, longe de 
dificultarem o acesso a recursos públicos e celebração de convênios com ONGs, têm se 
revelado nefastas no que se refere à fiscalização e verificação da efetividade das políticas 
públicas implementadas por essas parcerias. Esses aspectos favorecem as críticas dos 
opositores do papel que pode ser desempenhado pelas ONGs em colaboração com o Poder 
Público. 
[...] 
Essa normatização é urgente e deve contemplar esses diversos aspectos, para que seja 
atingido o interesse público que deve fundamentar a ação das ONGs em parceria com o 
Estado. A despeito dos grandes avanços na área federal com a Portaria nº 127/2008, a 
necessidade de uma lei nacional permanece, inclusive porque certos aspectos somente podem 
ser objeto de lei geral de caráter nacional. 
Portanto, é preciso que seja criado um marco regulatório abrangente das relações entre 
o Estado e as ONGs, na forma de uma lei nacional. (Destacamos) 

 

 

Sobre a proposta manifestou-se a Secretaria Municipal de Gestão Pública, 

indicando parecer desfavorável, nos seguintes termos: 

 
I – Primeiramente, sugere-se que seja indicada a aplicação das normas a serem estabelecidas 
pelo projeto de lei em tela para “entidades sem fins lucrativos” ao invés de indicação de ONGs, 
por ser termo atualmente mais utilizados e que abrange todo tipo de organização. 
 
II – Prosseguindo na análise, a nosso ver não seria possível a aplicação lato sensu da Lei 
n° 8666/93 vinculando a realização de licitação para firmar termo de parceria ou de 
convênio com entidades sem fins lucrativos. Isso porque a Lei Geral de Licitações 
estabelece normas para os contratos administrativos, cunhando um artigo especial para 
convênios, sem abranger, em tese, os termos de parceria. Esta distinção entre os 
instrumentos se dá pelas diferenças existentes entre eles: os contratos são firmados com o fim 
de atender interesses divergentes entre as partes, onde uma, normalmente visa lucro; já os 
demais, pela sua natureza, são firmados pela vontade convergente das partes, fixando uma 
união de esforços para a consecução do objetivo comum. 
 
Os convênios e afins têm norma específica apartada na própria Lei n° 8.666/93, em seu art. 
116, que deve necessariamente ser observado; este, por sua natureza, seria regulado pelo 
restante da lei apenas “no que couber”, pois esta é direcionada para contratos administrativos. 
 
Já os termos de parceria não foram mencionados na Lei Geral de Licitações (norma federal) 
mas foi normatizado pela Lei n° 9.791/99 (também norma federal) e regulado pelo Decreto n° 
3.100/99. Por haver lei específica para este instrumento, em tese, não seria aplicável a 
estes a Lei de Licitações. 
 
Neste sentido orienta a consultoria jurídica da empresa Zênite, em junho/2011: 
 
[...] Os termos de parceria são regidos pela Lei n° 9.790/99. Já nos convênios em geral, vige o 
art. 116 da Lei n° 8.666/93. 
 
Desse modo, a princípio, não incide a Lei n° 8.666/93 nos termos de parceria celebrados com 
OSCIPS. No caso, será aplicável a legislação específica, qual seja, a Lei n° 9.790/99 e o 
Decreto n° 3.100/99. 
 
III – A aplicação da Lei de Licitações seria para fazer face a concorrência, o que não se 
observa nestes casos em que há convergência de vontades. Consoante a isto, algumas 
secretarias verificam as entidades interessadas (através de chamamento público) que teriam 
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condições de executar as metas estabelecidas e rateiam os valores destinados no orçamento 
público para tal fim. Outras já firmam diretamente o convênio e destinam certeiramente os 
recursos por não haver outra entidade capacitada ou interessada. 
 
Ainda, se fosse constatada a possibilidade de concorrência, que necessitasse de procedimento 
licitatório, qual seria o tipo de licitação a ser adotado? Possivelmente a de melhor técnica, 
visto que o valor já estaria pré-estabelecido no edital, pois as entidades não têm fins lucrativos 
(sem taxas administrativas ou lucros), o que define o valor do instrumento como sendo igual ao 
valor dos custos do projeto. 
Neste caso, a Lei prevê a sua aplicação no art. 46: 
 
Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e 
projetos básicos e executivos [...]. 
 
As atividades que demandam a formalização de convênios, em geral, não coadunam com as 
expressas no texto supracitado, que se traduz taxativo quando anuncia ser utilizado 
exclusivamente para os serviços listados. 
 
Ademais, se fosse possível firmar a obrigatoriedade de procedimento licitatório, 
consequentemente vinculando a aplicação da Lei n° 8.666/93, as exigências extraídas no 
artigo 3° do projeto de lei seriam contrárias aos preceitos desta norma, que regra a 
documentação de habilitação de forma taxativa, estabelecendo a apresentação de documentos 
não compreendidos no rol legal. 
 
IV – Por conseguinte, no âmbito da apreciação desta Secretaria, insurge desfavorável a 
obrigatoriedade do Processo Licitatório com o fim de firmar termos de parcerias ou convênios e 
outros ajustes com entidades sem fins lucrativos. 
 
No entanto, sugere-se que os termos de parcerias sejam vinculados à Concursos de 
Projetos (Seleção Pública), forma de seleção expressa no art. 23 do Decreto n° 3.100/99, que 
regulamenta a Lei das OSCIPs, para que sejam avaliadas as interessadas e selecionadas a 
melhor proposta/ entidade para se firmar o termo; 
 
Quanto aos convênios ou outros ajustes, que sejam precedidos de Chamamento Público 
com o fim de escolher a entidade que melhor corresponda aos interesses da 
administração e da coletividade. Talvez os critérios devessem ser melhor descritos e 
padronizados. 
 
Nesta (sic) diapasão, cumpre salientar a intenção desta Secretaria (cujo projeto já está em 
elaboração por esta Coordenadoria de Gestão de Convênios e Parcerias) de regulamentar 
os procedimentos para formalização dos termos de parceria, convênios e afins através de 
Decreto Municipal a ser apreciado pela autoridade competente, de acordo com a legislação 
atualmente em vigor. 
 
V – Por fim, salienta-se que o presente exame se resume à apreciação técnica sob o ponto de 
vista da elaboração dos processos administrativos para formalização dos termos, se mostrando 
necessária a análise jurídica do órgão competente. 
(Destaques desta Assessoria e grifos do original) 

 

 

Em sua análise à matéria, a Assessoria Jurídica desta Casa entende que o 

Município poderia legislar sobre a matéria ― OSCIP e termo de parceria ―, desde que em 

consonância com a Lei Federal n
o
 9.790/99 e que não tratasse de dispositivos pertinentes às 

normas gerais de contratações e licitações públicas, de competência privativa da União, nos 
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termos do Art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal, como se verifica nos Art. 2
o
 e 4

o
 do 

presente projeto de lei. Diante disso, aquela Assessoria considerou que o projeto padece do 

vício de inconstitucionalidade, entendimento corroborado pela Comissão de Justiça. 

Por outro lado, no entanto, deve-se ponderar se as entidades, em sua 

maioria, por conta de sua pequena estrutura, têm condições de se sujeitar às disposições da Lei 

Federal 8.666/93. Nesse contexto, transcrevemos a opinião de Ana Paula C. Arigoni
8
, que 

assim expõe: 

 
Quando o Estado busca esta via, ou seja, atender o interesse público e os seus fins de bem-
estar social através da contratação destas organizações, ao mesmo tempo em que transfere 
todo o ônus de sua pesada estrutura de licitar naqueles mesmos padrões e modos, inviabiliza 
todo o trabalho da entidade. 
[...] 
Ademais, a observância de todos os dispositivos da Lei das Licitações por entes privados 
imporia a elevação dos custos operacionais daqueles, que passariam a necessitar de pessoal 
especificamente qualificado para a condução de licitações. Por exemplo, exigiria a criação e 
manutenção de cadastros de empresas para o aperfeiçoamento da modalidade tomada de 
preços. Além disso, não haveria espaço para se exigir a existência de dotações orçamentárias 
como condição prévia para a licitação. 
[...] 
O controle das despesas pode ser facilmente diagnosticado de forma clara, fim último 
perseguido pelos órgãos de fiscalização internos e externos da administração pública. Portanto, 
o rigorismo formal não pode ultrapassar os princípios normativos da licitação e das 
possibilidades reais de cada ente, até porque uma entidade sem fins lucrativos não possui 
estrutura administrativa comparável a qualquer esfera governamental do Estado Brasileiro, uma 
vez que, se assim fosse, deixaria de ser uma Organização Não-Governamental. 

Por fim, de nossa parte, embora considerando necessário o estabelecimento 

de normas claras e rígidas, com regras que preservem as virtudes da eficiência e da eficácia dos 

serviços e o cuidado com o recurso público, para que o Município não padeça com situações 

delicadas como as que já ocorreram recentemente, expostas pelo autor, e também para o melhor 

acompanhamento pelo Poder Público das parcerias firmadas, corroboramos o entendimento da 

Assessoria Jurídica de que tais regras, porém, têm de estar integradas ao ordenamento jurídico, 

não podendo sobrepor a legislação em vigor. 

 

 

Contudo, em que pesem os apontamentos feitos, compete aos membros da 

Comissão avaliar a conveniência e o mérito da proposta e decidir quanto à acolhida do presente 

projeto. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 6 de setembro de 2011. 
 

 

Assessoria Técnico-Legislativa/SoniaR. 
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o
 237/2011 

 

 

 

 

 

 

Os membros da Comissão, após análise do projeto e em consideração ao 

mérito da proposta, emitem voto favorável à tramitação da matéria nesta Casa. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 13 de setembro de 2011. 
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