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Alcanga  esta  assessoria  juridica  solicitagao  oriunda  do  Balcao,  que  possui

como   remetente   a  Associagao   Abrigo   Comarca   de   Teut6nia,   rogando   parecer

acerca  do  processo  administrativo  ntimero  431/2022,  que  traz  a  tona  pedido  de

analise  documental  da  Parceria  atrav6s  de  Plano  de  Trabalho  e  Projeto  Politico

Pedag6gico,  para posterior assinatura de Termo  de  Fomento, sempre a luz da  Lei

de Parcerias nQ  13.019/2014.

Primeiramente,    necessario    estabelecer    que    todo    o    regime    juridico

dasparceriasvoluntarias,     envolvendo     ou     nao    transferencias     de     recursos

financeiros,  entre  a  Administragao  Ptiblica  e  as  Organizag6es  da  Sociedade  Civil,

deve ocorrer em regime de mdtua coopera9ao, para a consecugao de finalidades de

interesse   pdblico,    e   para   Canto,   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  premissas  para  a

politica de colaboracao.

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

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

municipalidade, foi observado do infcio ao fin na condugao do expediente.

Na  genese  do  procedimento,  encontra-se  o  Plano  de  Trabalho  e  Projeto

Politico   Pedag6gico,   por  sinal   deveras  embasado   e   sustentivel,   com  estatuto,

declarag6es    e    certid5es    que    nao    permitem    qualquer    obstaculo    legal.    Por

conseguinte,  observa-se  que  foi  legalmente  constituida,  derivada  inicialmente  de



urn  TAC  anexo  ao  expediente,  assinado  pelos  prefeitos  de  todos  os  municipios

jurisdicionados pela Comarca de Teut6nia.

Ap6sanalisedetalhada,restacristalinooregimejuridicodaparceriaentrea

Administra¢ao  Ptlblica  e  a  Associagao  Abrigo  da  Comarca  de  Teut6nia  em  total

regimedemtituacooperagao,paraaconsecu95odefinalldadedeinteresseptlbllco

e   reciproco,   mediante   a   execugao   de   atividades   e   de   projetos   previamente

estabelecidosemplanodetrabalhoinseridonoTermodecolaboragao,partindoda

premlssa de )amals a OrganLzafao da Socledade  Civil  Proponente poder-se utllizar

dos  recursos  repassados  em  finalidades  alheias  aquelas  definidas  em  objeto  da

parceria.

A Lei 6rganica de Westfalia, mais precisamente em seu artigo  111 menciona

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

mhltiplas  manifestag6es,  garantindo  o  pleno  exercicio  destes  direitos.  Alias,  neste

sentido  o  artigo  113  do  referido  Diploma  Legal  6  ainda  mais  claro,  estabelecendo

que trata-se de direito ptiblico subjetivo.

Neste    interim,    estando    satisfeitos    os    preceitos    formais    inerentes    a

modalidade,  e  para  que  tao  importante  forma  de  parceria  crie  vida,  opina-se

favoravelmente   pela   assinatura   do   Termo   de   Fomento   entre   Municipio   de

Westfalia e Associagao Abrigo da Comarca de Teut6nia, anexo ao expediente.

Este 6 o singelo entendimento do setor, salvo melhor juizo.

Westfalia, RS,14 de abril de 2021.
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