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PARECER Nº 99/19 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 150/2018 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, dispõe sobre os 
convênios celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro Setor, fixando em 10 (dez), 
por entidade, o limite de convênios celebrados e excluindo deste limite os convênios em 
execução, até que se atinja o término do convênio. 

A propositura determina ainda que considerará, para seus efeitos, os convênios do 
Município, através de todos os seus órgãos, executados com recursos exclusivos do Município, 
em conjunto com outras esferas de governo ou em parceria com organismos não 
governamentais, com ou sem finalidades lucrativas, para pessoas físicas e jurídicas. 

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
apresentou substitutivo a fim de adequar o presente projeto de lei à técnica legislativa prevista 
na Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 27/02/19 
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