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Processo administrativo 057/2022

PARECERJURl'DICO

Alcan¢a  esta  assessoria  juridica  solicita¢ao  oriunda  da  Secretaria  Municipal  de

Administrac5o,  rogando  parecer  acerca  do  processo  administrativo  ndmero  057/2022

que   move   a  tona   pedido  de  analise  documental   para  fins  de  habilitar  e  firmar  de

Termo  de  Fomento,  sempre  a  luz  da  Lei  de  Parcerias  n9   13.019/2014  e  do  Decreto

Municipal  n9  23/2017,  que  recepciona  a  Lei  13.019  nesta  municipalidade.

Primeiramente,      necessario      estabelecer     que     todo      o      regime     juri'dico

das parcerias voluntarias,  envolvendo  ou  nao  transferencias  de  recursos  financeiros,

entre  a  Administracao  Pllblica  e  as  Organizas6es  da  Sociedade  Civil,  deve  ocorrer  em

regime de mdtua coopera¢ao,  para  a consecug5o de finalidades de interesse  ptiblico, e

para   tanto,    estar   sempre   em    perfeita   sincronia   a    lei    mencionada   no   primeiro

paragrafo,   pois   somente   imbuida   destas   diretrizes   legais   pode   a   parceria   seguir,

notadamente  no  que concerne as suas diretrizes para a poli'tica de fomento.

Nesta  linha  de  raciocinio,  no  que  concerne  a  justificativa  de  lnexigibilidade  de

Chamamento  Ptiblico  n  904/2022,  dada  a  exclusividade  do  projeto  desenvolvido  pelo

Wesfalische  Tanzgruppe,   esta  Assessoria  6  favoravel   ao  normal   prosseguimento  do

feito.

De tal  sorte,  no  caso  ora  em  comento,  observa-se  que  o  Decreto  Municipal  n9

23/2017,     que     recepciona     a     Lei     de     Parcerias     13.019/2014     na     esfera     desta

municipalidade, foi observado do  inicio ao fim  na condu¢ao do expediente.



Ap6s  analise  detalhada,  resta  cristalino  o  regime  jurl'dico  da  parceria  entre  a

Administra€ao   Ptiblica   e   o   ±4±sfa/i.sche   TCJnzgruLp4±   em   total    regime   de   mdtua

cooperae5o,   para   a   consecuc5o   de   finalidade   de   interesse   pdblico   e   reci'proco,

mediante  a   execu¢ao  de  atividades  ou   de  projetos  previamente  estabelecidos  em

plaHu. uc u al.alli. il..cr:d-. n-Torn-I. .-lc.I-.ag=a,  rar+inH^ Ha i`ramicca da jamai¢

a  Associac5o  utilizar  recursos  repassados  em  finalidade  alheia  aquelas  definidas  em

objeto da parceria.

A  Lei  6rganica  de  Westfalia,  mais  precisamente  em  seu  artigo  165  menciona

que   uma     das   exigencias   basicas   do   Municipio   6   o   incentivo   a   cultura,   em   suas

multiplas  manifesta¢6es,  garantindo  o  pleno  exercicio  destes  direitos,  apoiando  as

mais   variadas   formas   de   express5o   cultural,   por   sinal   ja   peculiares   e   de   not6rio

reconhecimento  ptlblico.  Alias,  particularmente,  esta  valorizacao  de  longa  data  pelo

Poder Pjlblico  Municipal tern o condao de formar cidadaos  preocupados  em  preservar

a  riqueza  cultural do local.

Neste  i'nterim,  estando satisfeitos os  preceitos formais  inerentes a  modalidade,

e  para  que  se  mantenha  tao  importante  forma  de  desenvolver  a  cultura  municipal

Westfaliana,  opina-se  favoravelmente  pela  sequencia   e  consequente  assinatura  do

Termo de Fomento ora em questao,

Este 6 o singelo entendimento do setor.

Westfalia, RS, 02 de mar¢o de 2022.


