
Exposição de motivos e justificativas ao Projeto de Lei nº 08/2017

Senhora Vereadora e

Senhores Vereadores

O presente Projeto de Lei tem como a finalidade conceder anistia às entidades que possuem
o título de utilidade pública, no município de Itapoá, e se encontram irregulares.

Após  levantamento  realizado  pela  Câmara  Municipal,  foi  constatado  que  existem  50
(cinquenta) títulos concedidos pelo Poder Legislativo às entidades de classe do Município, porém,
cerca de 99% (noventa e nove por cento) destas se encontram em desacordo com a Lei Municipal n.
499/2013, que determina normas para concessão de títulos de reconhecimento de utilidade pública
no Município de Itapoá/SC e dá outras providências.

Diante de tantas entidades que se encontram em desacordo com a legislação municipal, a
anistia se faz necessária para que as entidades que estão em pleno funcionamento no Município e
possuam o título possam ter uma nova oportunidade para se adequarem às normas contidas na
citada Lei, com a concessão de um prazo de 90 (noventa) dias para tal adequação.

Tal  regularização deverá ser realizada tanto diante  do Poder  Legislativo como do Poder
Executivo, sendo obrigatória a realização das prestações de contas, em relatório circunstanciado, de
todos os serviços prestados à coletividade no ano anterior, mesmo que não subvencionadas pelo
Poder Público. 

Assim,  diante  do  exposto,  contamos  com  a  aprovação  dos  nobres  Pares  desta  Casa
Legislativa.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, aos 10 dias do mês de março de 2017.

Jonecir Soares
Vereador - PR
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