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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
46/2019

Matéria: PL 23/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL.
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS E 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROJETO DE 
LEI. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. AUTORIZA AUXÍLIO 
FINANCEIRO AO HOSPITAL DE CARIDADE 
DE CARAZINHO. REQUISITOS FORMAIS A 
SEREM OBSERVADOS. AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA. CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DA LDO 2019. PREVISÃO NA 
LOA 2019. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL 
COM RESSALVA

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 023, de 26 de 
fevereiro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autoriza a concessão de 
auxíiio-financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC.

Os motivos foram devidamente apresentados.

Juntaram-se documentos.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), através da formalização de convénio. Prevê, também, 
o dever de prestar contas no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a liberação total do 
respective auxílio. Menciona que a cobertura da despesa decorrerá de emenda 
parlamentar. Expõe, ainda, a dotação orçamentária correspondente.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1, e a iniciativa legislativa é privativa do Chefe do Poder Executivo2.

' (CRFB): Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(LOM): Art. 18. Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município, especialmente sobre:
I - Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais;
II - tributos do Município, arrecadação e distribuição de rendas;
III - normas gerais sobre a alienação, cessão, permuta, arrendamento ou aquisição de bens imóveis;

1/
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O instrumento utilizado (projeto de lei ordinária), da mesma forma, 
mostra-se correto, tendo em vista não se tratar de matéria que deva ser veiculada por meio 
de projeto de lei complementar3.

No mérito.

A Constituição Federal de 1988 dispõe, claramente, que a 
assistência à saúde é livre á iniciativa privada, a qual poderá participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público e/ou 
convénio, vedando apenas a destinação de recursos públicos a entidades com fins 
lucrativos, senão veja-se:

Art. 199. A assistência à saúde é livre á iniciativa privada.

IV - divida pública municipal e meios de soh/è-la;
V • abertura de operações de crédito;
VI • planos e programas municipais de desenvolvimento;
VII - criaçáo, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
VIII • organização administrativa do Município;
IX - transferência temporária da sede do Governo do Município;
X - criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Diretores equivalentes e órgãos da administração do Município;
XI - criação, instituição, fusão e extinção de autarquias, fundações e empresas públicas ou de economia mista, bem como o 
controle acionário do Município em empresas particulares;
XII • isenções e anistias fiscais;
XIII - obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento;
XIV - concessão de auxílios e subvenções, de serviços públicos, do direito real e de uso de bens municipais;
XV - aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo;
XVI - plano diretor de desenvolvimento;
XV» - perímetro urbano;
XVIII - alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
XIX • normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento;
XX - exercício dos poderes municipais;
XXI • regime jurídico dos servidores municipais;
XXII - disciplinar a localização de substâncias potencialmente perigosas à população e ao meio ambiente;

2 (LOM) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.

9 (LOM) Art. 28 - Serão objeto de lei complementar
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV- Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VU - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, e partir da publicação dos 
projetos.
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§ 1° - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convénio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.
§ 2° É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções âs 
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3° Ê vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4° A íei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

A Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que Estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, por sua 
vez, exclui do conceito de transferências voluntárias aqueles recursos destinados ao 
sistema único de saúde. Assim sendo, a emenda parlamentar no importe de R$ 
300.000,00 {trezentos mil reais), dirigida ao Município de Carazinho, cujo fim é a promoção 
da saúde pública, não deve ser considerada como transferência voluntária, a ponto de 
incidirem os requisitos constantes no §1° do art. 25 da citada lei4.

Inobstante isso, deve-se atentar que a mesma normativa exige que 
a destinação de recursos públicos para o setor privado: a) seja autorizada por lei 
específica, b) observe às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e c) 
esteja prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais5.

4 {LC 101/00): Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra 
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1* São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I • existência de dotação especifica:
II - (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição:
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem 
como quanto á prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos á educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2S É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3S Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, 
excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

5 (LC 101/00): Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou rndiretamente. cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
§ 1S O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, 
no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.
§ 29 Compreende-se Incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas 
prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de 
capital.
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Nesse sentido, a Lei Municipal n. 8.398, de 11 de outubro de 2018, 
que Dispõe sobre as diretrizes orçamentârias para o exercício financeiro de 2019, impõe, 
por exemplo, que: a) a entidade beneficiada esteja regularmente constituída; b) tenha 
prestado contas de recursos anteriores; c) não possua contas rejeitadas pela 
Administração e d) não tenham como dirigente pessoa inidônea6.

Por fim, tem-se que o caso em comento não se enquadra nas 
situações disciplinadas pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, por expressa exclusão legal7.

* (Lei Municipal 8.398/2018): Art. 39. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção, a transferência de recursos 
prevista na Lei Federal n° 4.320/1964. a entidade privada sem fins lucrativos, dependerá ainda de:
I - execução da despesa na modalidade de aplicação "50 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos" e nos 
elementos de despesa "41 - Contribuições", ”42 - Auxilio" ou "43 - Subvenções Sociais";
II - estar regularmente constituída, assim considerado:
a) no minimo 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, admitida a redução 
deste prazo por autorização legislativa específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos atingi-lo;
b) tenha escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade;
III - ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na 
legislação e no convénio ou termo de parceria, contrato ou instrumento congénere celebrados;
IV • inexistir prestação de contas rejeitada pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados os débitos 
ou reconsiderada a decisão pela rejeição;
V - não ter como dirigente pessoa que;
a) seja membro de Poder, órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
b) incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1°. inciso l. da Lei Complementar nc 64. de 18 de 
maio de 1990;
c) cujas contas relativas a convénios, termos de parcerias, contratos ou instrumentos congéneres tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos;
d) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitaçâo;
e) tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos t. II e 
111 do art. 12 da Lei n* 8.429. de 2 de junho de 1992.
VI - formalização de processo administrativo, no qual fiquem demonstrados formalmente o cumprimento das exigências 
legais em razão do regime jurídico aplicável á espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da Administração 
Pública e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da 
parceria.
Parágrafo único. Caberá a Administração verificar e declarar a implementação das condições previstas neste artigo e 
demais requisitos estabelecidos nesta seção, comunicando â Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades 
verificadas.
7 (Lei Federal 13.019/2014): Art. 3fl Não se aplicam as exigências desta Lei:
I - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que 
as disposições especificas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 
dada oela Lei n0 13.204. de 2015)
II - (revogado):
III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei n° 
9.637. de 15 de maio de 1998:
IV - aos convénios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1® do art. 199 da 
Constituição Federal;
V - aos termos de compromisso cultural referidos no § 1® do art. 9® da Lei n® 13.018, de 22 de julho de 2014- 
oela Lei n° 13,204. de 2015)
VI • aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os 
requisitos previstos na Lei na 9.790, de 23 de março de 1999;

(Redação

(Redação dada oela Lei n° 13.204. de 2015)

(Redação dada oela Lei n0 13.204. de 20151

(Incluído oela Lei n° 13.204. de 20151
(Incluído

(Incluído oela Lei n° 13.204. de 2015)
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POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL 23/2019, atendidos os requisitos previstos na LDO 
2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 11 de março de 2019.

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Pode\ L egislativo 

Matrfcija 50020 
OAbM 93.542

Vil - âs transferências referidas no art. 2s da Lei na 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts 52e 22 da Lei n6 11 947 de 16 
de junho de 2009; (Incluído pela Lei n° 13.204. de 20151
VIII - (VETADO); (Incluído pela Lei n° 13.204. de 20151
IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos 
internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por; (Incluído oela Lei n° 13,204. de 20151
a) membros de Poder ou do Ministério Público; (Incluída oela Lei n° 13.204. de 2015>
b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;
c) pessoas jurídicas de direito público interno; (Incluída oela Lei n0 13.204. de 2015Í '
d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída oela 1 si n* 13.204. de 20151
X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autónomos.

(Incluída oela Lei n° 13.204, de 20151

(Incluído oela Lei n° 13.204. de 20151
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