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EMENDA
EMENDA Nº 01

PROC. Nº 0063/20
PLL Nº

024/20

Processo SEI: 037.00049/2020-98

Art. 1º Altera o 3º do PLL 024/20 que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º Para a execução do Programa Bueiro Inteligente, o Executivo Municipal poderá contratar com
entidades públicas ou privadas seguindo as diretrizes da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021. (NR)

JUSTIFICATIVA
A alteração proposta visa atualizar a redação do texto do presente projeto de lei em face do advento da nova
lei federal que rege os processos de licitações e contratos administrativos em âmbito federal, estadual e
municipal. Nesse sentido, a citada Lei 14.133/2021 (art. 1º) estabelece normas gerais de licitação e
contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Outrossim, o § 4º, art. 53 da referida lei determina as figuras jurídicas de contratação cuja forma se dará por
“contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de
preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos” (diretrizes gerais).

A contratação específica entre entes públicos se dará mediante convênio (inciso XI, art. 75). Entretanto, a
contratação entre a Administração Pública e o privado ocorrerá por através de termo de cooperação e outros
instrumentos congêneres (ex.: termo de compromisso).
Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 04/05/2021, às
10:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0230550 e o código CRC 9673A8B6.
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