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Parecer – Relator “Ad hoc” ao processo 
 

Esse Relator foi nomeado para manifestação no processo supra mencionado, onde 
pretende a autora da proposição implementar comitês de prevenção e solução de 
disputas em contratos administrativos continuados celebrados pela Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos. 
Neste compasso, como relator ad hoc da comissão de economia, verifico tratar-se de 
projeto autorizativo, todavia este recebeu censura e parecer desfavorável da 
Assessoria Jurídica desta Casa, sob o nº 7.938-AJ, apontando ingerência na 
Administração e gastos sem a devida previsão de recursos. 
Em nosso sentir, a proposta tem um escopo positivo, na medida em visa revisar os 
atos administrativos praticados em contratos celebrados, indicando um procedimento 
de filtragem . 
Assim, a criação de um comitê de Prevenção e solução de disputas em contratos 
administrativos continuados celebrados pela Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, pode ser implementado, sugerindo aqui que este comitê seja formado por 
servidores habilitados e lotados na Administração Municipal, isentando-se gastos sem 
a devida provisão de recursos, sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
101/2000. 
Sugerimos que a autora, antes da análise derradeira, faça a supressão do artigo 4º do 
projeto, eliminando-se gastos para o Poder Público. 
Neste sentido, somos favoráveis ao mérito do projeto, alertando-se a autora dos 
possíveis vícios que possam atentar contra a legalidade e constitucionalidade. 
Este é o nosso parecer. 
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