
                         PARECER JURÍDICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 03/2014

Oriundo do Poder Legislativo 

ASSUNTO: AUTORIZA A ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO MEIO

AMBIENTE MUNICIPAL DE ITAPOÁ A PARTIR DO PROJETO DE

AMPLIAÇÃO DO PORTO ITAPOÁ.

De autoria  da  Comissão Especial  de  Estudo  sobre  a  Ampliação  do Porto

Itapoá, o Projeto de Lei Complementar em tela visa autorizar a alteração significativa

do meio ambiente municipal de Itapoá a partir  do projeto de ampliação do Porto

Itapoá.

Sobre as outras alterações propostas, trata-se de matéria de competência do

Poder Legislativo. 

A Comissão Especial do Estudo sobre a ampliação do Porto Itapoá possui

legitimidade  e  competência  para  iniciar  o  processo  legislativo,  para  atender

dispositivo contido no art. 210, §5º, da Lei Orgânica de Itapoá.

A respeito da legislação municipal concernente sobre a matéria em comento,

cabe destacar os seguintes trechos da legislação municipal:

CAPÍTULO IV 

DO MEIO AMBIENTE 

Art.  210.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à coletividade o

dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras



gerações.

§1º  -  O  Município,  em  articulação  com  a  União  e  o  Estado,

observadas as disposições pertinentes do art. 23 da Constituição da

República Federativa do Brasil,  desenvolverá as ações necessárias

para o atendimento do previsto neste capítulo. 

§2º - Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder

Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integração do patrimônio genético do

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético; 

III  -  definir  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão, permitidas

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividades

potencialmente  causadoras  de  significativas  degradações  do  meio

ambiente,  estudo  prévio  de  impacto  ambiental,  a  que  se  dará

publicidade; 

V - fiscalizar e controlar a produção, a comercialização e o emprego

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida

ou sua qualidade no meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna, a flora, as margens dos rios, manguezais e

praias, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco

sua  função  ecológica,  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou

submetam os animais a crueldade;

§3º  -  Aquele  que  explorar  recursos  minerais  fica  obrigado  a

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§4º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  às  sanções

penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar

os danos causados. 

§5º - Fica o Poder Legislativo incumbido de formar uma comissão,

de  no  mínimo  3  (três)  vereadores,  para  dar  parecer  técnico  em

qualquer alteração significativa na transformação do meio ambiente



municipal. 

§6º - A alteração do meio ambiente, já com parecer técnico de que

trata  o  §  5º  só  poderá  ser  aprovado  por  2/3  (dois  terços)  dos

membros da Câmara. 

§7º - São áreas nativas de valor histórico, ambiental e paisagístico e

de prevenção permanente, a mata atlântica, os morros acima da cota

40 e  os  ecossistemas  que  compõem a  orla  marítima,  os  mangues,

riachos, afluentes, nascentes, leitos e mata ciliar dos rios Jaguaruna,

Braço do Norte, Saí Mirim e Saí Guaçú. 

O art. 210, § 5º, da Lei Orgânica de Itapoá é um mecanismo de proteção do

meio ambiente e que garante aos representantes legislativos desta municipalidade

emitir parecer objetivo sobre projetos de grande transformação do meio ambiente

municipal, nas áreas definidas no art. 210 da lei Orgânica de Itapoá. 

No parecer técnico elaborado pela comissão especial  foi possível identificar,

da  forma  muito  eficiente,  o  estudo  sobre  o  adensamento  populacional,  os

equipamentos  urbanos  e  comunitários  na  região,  o  uso  e  ocupação  do  solo,  a

valorização imobiliária, a geração de tráfego e demanda por transporte público, a

questão da ventilação e iluminação e por fim a paisagem urbana e patrimônio natural

e cultural. Também foi possível identificar um importante estudo sobre o aumento de

arrecadação tributária.

O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  03/2014  objetiva  autorizar  o

empreendimento portuário, nos termos do  art. 210, § 6º, da Lei Orgânica de Itapoá.

Sobre a Exposição de Motivos do presente PLC nº 03/2014, a Comissão pede

regime de tramitação em urgência especial, conforme o art. 144 do RI.

Art.  144.  A  concessão  de  urgência  especial  dependerá  de
assentimento do Plenário, mediante provocação por escrito da
Mesa  ou  de  Comissão  quando  autora  de  Proposição  em
assunto  de  sua  competência  privativa  ou  especialidade,  ou
ainda  por  proposta  da  maioria  absoluta  dos  membros  da
Edilidade. 
§  1°  O  Plenário  somente  concederá  a  Urgência  Especial
quando  a  Proposição,  por  seus  objetivos,  exigir  apreciação
pronta, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia. 
§ 2° Concedida a Urgência Especial  para Projeto ainda sem
Parecer,  será  feito  o  levantamento  da  Sessão,  para  que  se
pronunciem  as  Comissões  competentes  em  conjunto,
imediatamente, após o que o Projeto será colocado na ordem
do dia da própria Sessão. 
§ 3° Caso não seja possível  obter-se de imediata o Parecer
conjunto  das  Comissões  competentes,  o  Projeto  passará  a



tramitar no Regime de Urgência Simples. 

Assim, no mérito, o Projeto de Lei Complementar nº 03/2014 não apresenta

ilegalidades, em que opino pela normal tramitação do PLC.p

É o entendimento deste procurador s.m.j. 

Itapoá/SC, 24 de fevereiro de 2014.

Ademar Ribas do Valle Filho 

Procurador Jurídico do Legislativo


