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PARECER. iUIiIüiCO N." 2912022

De: Procuradoria Juridica

Para. Secretaria de Cultura e Turismo

ASSUNTCI: Fedido de Pareçer Jurídico sobre a viabilidade de celebração de
fomento com a SIC, para a realização do 2o Canta Jaguarão- Show de Calouros^

SINTESE DO CADERNO PROCESSUAL:

No presente processo administrativo anaiisamos a pertinência da realizaçâo tÍe
termo de fomento com inexigibiliclade de chamamento público com a SIC( Sociedade
Independente Cultural), organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,
CNPJ91 5716951AA01-17, para a reahzaçáo do evento denominado II Canta Jaguarão-
Show de Calouros 2" Edição, Processo n.o6060/2022, com repasse no valor de R$ 27 .800
(vinte e sete mil e oitocentos reais).

PARECER:

Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal n" 567212üi3, cabe à Procuradoria do
Município emitir parecer jurídico sobre situações que fbrem postas sob sua análise, Çomo

é o caso da análise da possibilidade de inexigibilidade de chamamento público para

rça.lização de termo de fomento Çom organizaçã"Ç da soçiedacle çivil.

Neste prisma, não compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos
pratioados pelo administrador público, e sem analisar aspectos de natureza
emitientemente técnico-administrativa e orçamentária. jâ que esta análise e estritamente
juridica. Assim não nos compete quaisquer considerações a respeito de informações
tecnicas e administrativas contidas no caderno processual.

Por esta raz,áa, a orientação ora exarada é baseada em maniiestações e

documentos lançados pelo particular e por agentes públicos, os quais se presumem
verdadeiros.

A Administração Pública deve primar pela observância dos princípios
administrativos, em especial, pela moralidade, impessoalidade, legalidade, finalidade,
publicidade, economicidade, eficiênçia e proteção ao interesse público.

Importa também destacar que a Administração Pública e regida à luz dos
princípios constitucionais inscritos no Caput do art. 37 da arta Magna
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Árt. 37. A Ádminisfiação Pública direta e indireÍa de qualquer dos

poderes da União dos EsÍadcts, do DisÍrito Federal e dos luÍunicipios obedecera os

princípios da legalidade, impessoaiiriade, moraíidode, publicidnde e eficiência(...).

O princípio da legalidade e a base para todos os demais principios que instruem,

limitam e vinculam as atividades administrativas, de modo que a Administração so pode

atuar conforme a Lei.

Como bem ensina Hely Lopes Meirelles 1 " a legalidade como princípio da
administração( {..F a.rt, 37, eaput) ,rignifica que o aeÍministrador púhlieo estã eru toda a
sua atividade funcional, suieíío as rnandttmentas da lei e às exigências do hem conrum, e

deles não se pode afastar ou dest:iar, sob pena de praticar ato im,alido e expor-se ã
responsabtlidode disciplinar, civil e criminal, conforme o ca,ro. (...) enquanto a
adminisíração paríicular é lícita fazer ttido qiie a lei iião praibe, iia Adniinistraçãit
P{tblica so é permitido.fazer o Ete a Lei autoriza. A lei para o partiarlar significa * pode

fazer assim"; pqrü o administrador pitblicrs significa " deveíazer assim".

Decorrência do Estado de Direito esta submissão à lei e o que garante as liberdades
individuais.

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: " Pretende-se através da norma
geraí, ubsÍraia e por isst-t mesmo impesxtai, a iei, ediiqtkr, ptsis peio Foder Legislativo -
que é o colégio represenÍaíivo de todus as tendências( inclusive mifioritarias) de corpo
social-, garantir que ã afitução do executiva nada mais seja senão s concretização desta
-.^.^t-)- -^*-1"|,utrtuué à4çt L4t, .

Desse modo, conclui-se que a atuação da Administração Publica deve pautar-se
pelo disposto em lei, não podendo dela se afastar, observando, ainda, os demais
nrinc.ínios soh nena de resnnnsahilizacão administrativa, cirril e nenal nor concer-l-er

direitos sem amparo legal.

DA VIABILII}ADE DA CELEBRÂÇÃO DA PARCERIA:

No caso trata-se da consecução de parceria para a organizaçáo e realização do
evento denominado Canta Jaguarão- Show de calouros, que tem por finalidade
identificar e promover em nosso Município novos talentos na trajetoria musical,
permitindo que a comunidade local conheça os artistas. Assim o Município, se entendet
que a reahzaçáo do referido evento pode ser feita por terceiros através de termo de

fomento ou parceria, dependendo de quem é a iniciativa, caraç"tertzando então execução
indireta" poderá fazê-lo, desde que atendidos os requisitos da Lei 13019/2014 e do
decreto Municipal n" 14812017. Considerando que o plano de trabalho foi aprovado
pela Câmara Municipal de Vereadores, bem como autorizado pela lei 704312022,

entendo assirg haver justifrcativa váúida, idônea e de interesse público para a

celebração do Termo de Fomento por Inexigibilidade de Chamamento Público,
conforme art. 31, I[ da Lei Federal n' 13.01912}ru c/c com o art. 17o do Decreto
Municipal n" 14812017.

CONCLUSÃO:
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Desta forma, expostas as observaÇões acima relacionadas e as considerações que
entendo serem pertinentes, Çonsiderando a solicitação da entidade e a cCIrcordância da
própria Secretaria de cultura, bern como e âproveÇão em lei pela Câmara Municipal de
Vereadores, opino pela possibilidade de celebração de termo de fomento com a SIC
com inexigibilidade de chamamento público" pelo fato de haver manifestação de
interesse público da secretaria e tambem por haver lei autorizativa, nos termos do art.
J l, ii cia Lei t:t.l t9,2014.

Sem mais me coloco a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
É o meu pareceÍ.

Jagnarão 13 dejunho de2022.
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