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Processo administrativo 369/2022
Escola de Educa

til M6nica

PARECERJURl'DICO

Alcan¢a esta assessoria jurl'dica solicita¢5o oriunda da Secretaria Municipal de

Administra¢ao, rogando parecer acerca do processo administrativo ntimero 369/2022,
que engloba pedido de analise documental para firmar de Termo de Colabora¢5o,
sempre a luz da Lei de Parcerias n913.019/2014 e do Decreto Municipal n9 23/2017,
que recepciona a Lei de Parcerias nesta municipalidade.

Primeiramente,
das parcerias voluntarias,

necessario

estabelecer

que

todo

o

regime

jurl'dico

envolvendo ou nao transferencias de recursos financeiros,

entre a Administra¢5o Ptiblica e as Organiza¢6es da Sociedade Civil, deve ocorrer em

regime de mdtua cooperacao, para a consecu¢5o de finalidades de interesse pllblico, 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 Pdblico ngo9/2022, dada a exclusividade do projeto desenvolvido pelo
Escola de Educa€ao lnfantil M6nica, em decorrencia da inviabilidade de competi¢ao

entre as organiza¢6es da sociedade civil, esta A55essoria e favoravel ao normal

prosseguimento do feito.

De tal sorte, no caso ora em comento, observa-se que o Decreto Municipal nQ
23/2017, que recepciona a Lei de Parcerias 13.019/2014 na esfera desta municipalidade,
foi observado do ini'cio ao fim na condu¢5o do expediente.

Ap6s an5Iise detalhada, inclusive do termo de cessao de uso anexo, resta
cristalino o regime juridico da parceria entre a administra¢ao ptlblica e a Escola da

Educac5o lnfantil M6nica em total regime de multua cooperacao, para a consecuc5o de
finalidade de interesse ptlblico e recl'proco, mediante a execucao de atividades ou de

projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos no Termo de
colaboracao, partindo da premissa de jamais a Associacao utilizar recursos repassados
em finalidade alheia aquelas definidas em objeto da parceria.

A Lei 6rganica de Westfalia, em seu artigo 111 diz que a Educac5o a direito de

todos e clever do Estado e da familia, baseada na justica social, na democracia e no

respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos valores culturais, sera

promovida e

incentivada

com

a colaborac5o

da sociedade, visando

no

pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio de cidadania e sua qualificac5o

para a trabalho.

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

e para que se mantenha t5o importante forma de desenvolver a educa¢ao municipal
Westfaliana, opina-se favoravelmente pela sequ6ncia do processo ora em comento.

Este 6 o singelo entendimento do setor.

Westfalia, RS, 05 de abril de 2022.

