
PARECER JURÍDICO Nº 15/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  08/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: CONCEDE  ANISTIA,  POR  TEMPO
DETERMINADO,  ÀS  ENTIDADES  QUE  POSSUEM  O  TÍTULO  DE
UTILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição de análise jurídica promovida pelo Presidente da Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes
da Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei nº 08/2017.

De  autoria  da  Mesa  Diretora  da  Casa,  o  presente  Projeto  de  Lei  tem  por
objetivo propor uma anistia (perdão em sentido amplo), das organizações da sociedade civil já
declaradas de Utilidade Pública,  e que por força do § 3º, do Art.  4º da Lei Municipal nº
499/2013, deixaram de apresentar os documentos da prestação de contas dentro do prazo
previsto, e por força da Lei, tiveram revogados a declaração de utilidade pública.

O presente  Projeto  foi  protocolado junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 10 de março de 2017, sob protocolo nº 185/2017.

No dia 13 de março de 2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José
Maria Caldeira fez a leitura da ementa do Projeto,  e na sequência,  o Presidente Vereador
Jonecir  Soares  distribuiu  a  proposição  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime
ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme o Art. 47, da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de iniciativa
do  Poder  Legislativo  –  Vereadores  da  Mesa  Diretora  da  Casa,  e  que  está  devidamente
instruído com Exposição de Motivos.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno
da Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os
Arts. 110 e 117 do Regimento Interno da Casa. Portanto, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

O Projeto foi devidamente publicado na pauta com 48h de antecedência, de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Quanto ao mérito, conforme análise da Exposição de Motivos proposto pela
Mesa Diretora, nota-se que cerca de 99% (noventa e nove por cento) das entidades estão com
irregularidades  junto  ao  Poder  Legislativo  pela  ausência  na  prestação de  contas  anuais  e
demais obrigações das entidades com a Câmara Municipal. 
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Conforme o § 3º, do Art. 4º da Lei Municipal nº 499/2013, as entidades que
deixaram de apresentar os documentos da prestação de contas dentro do prazo previsto, por
força dessa Lei, tiveram revogados a declaração de utilidade pública, conforme segue:

Art. 4º As entidades declaradas de utilidade pública ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de março de cada ano, à Câmara Municipal
e  à  secretaria  municipal  competente,  relatório  circunstanciado  de
todos os serviços prestados à coletividade no exercício anterior, ainda
que não subvencionadas pelo Poder Público. 

§ 1º Entende-se como secretaria competente, para fins de entrega do
relatório, aquela cuja atribuição e finalidade estatutária a entidade
execute; 

§ 2º Fica, ainda, a entidade, caso receba recursos públicos, obrigada
a  prestar  contas  até  o  dia  30  de  março  de  cada  ano,  à  Câmara
Municipal,  detalhando,  através  de  planilha  financeira,  todos  os
gastos, com as devidas notas fiscais, salvo por motivo de força maior,
devidamente comprovado; 

§ 3º A não prestação de contas, dentro do prazo previsto no caput e
no § 2º deste artigo, culminará com a revogação da declaração de
utilidade pública, além das demais penalidades aplicadas à espécie.
(grifo nosso).

Conforme análise  jurídica do parágrafo 3º,  do Art.  4º,  da Lei  Municipal  nº
499/2013,  as  entidades  que  não  prestaram  contas,  dentro  no  prazo  previsto,  tiveram  a
declaração de utilidade pública revogada, por força da própria Lei.

Nesse caso, a anistia é medida ineficaz, uma vez que as entidades objetos da
presente iniciativa legislativa já não possuem utilidade pública. Não se pode anistiar algo que
já não existe, como é o caso das declarações de utilidade pública. Nesse caso, é necessário que
as entidades atentem para o Art. 2º da Lei Municipal nº 499/2013, para buscarem uma nova
concessão de utilidade pública.

A  anistia  proposta  poderia,  por  exemplo,  servir  para  dilatar  o  prazo  da
prestação de contas,  ou em demais casos que a declaração de utilidade pública ainda não
estivesse comprometido.

Assim, no mérito, o Projeto de Lei nº 08/2017 apresenta uma ilegalidade que
poderá comprometer o devido processo legal, especialmente em relação à prestação regular
das contas das entidades quando receberem recursos públicos. 

Desta feita, opino pela retirar do Projeto, nos termos do Regimento Interno da
Casa, e pela busca administrativa mais detalhada pela Casa, para organizar as prestações de
contas das entidades, e apontar criteriosamente quais as entidades que perderam a utilidade
pública, mas que buscam a regularização junto a este Poder Legislativo. Inclusive, é possível
propor alterações na Lei Municipal nº 499/2013, no sentido de desburocratizar e informatizar
a prestação de contas pelas entidades, de maneira a garantir a comunicação e a legalidade.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 14 de março de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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