
PARECER JURÍDICO Nº 14/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  07/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: ESTABELECE NORMAS PARA O CORTE DA
PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  E  A  REMOÇÃO  DE  BLOQUETES
SEXTAVADOS DE CONCRETO DAS VIAS PÚBLICAS DO 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 07/2017.

De autoria dos Vereadores Joarez Antônio Santin (PMDB) e Jeferson Rebuns
Garcia (PMDB), o presente Projeto de Lei tem por objetivo proibir o corte da pavimentação
asfáltica e a remoção de bloquetes sextavados de concretos das vias públicas do município de
Itapoá/SC, salvo nos casos previamente autorizados pelo Poder Público Municipal, e o não
cumprimento da Lei acarretará multa regulamentada por Decreto do Poder Executivo.

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 180/2017.

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. 28, inciso XV e o Art. 47, ambos da Lei Orgânica de Itapoá,
trata-se de matéria de iniciativa do Poder Legislativo - Vereadores, 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 pelos
vereadores autores do presente Projeto de Lei, trata-se de uma iniciativa dos vereadores para
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regulamentar as obstruções nas vias públicas com pavimentação asfáltica, principalmente em
razão dos serviços de obras e manutenções na rede de água e ligações de ramais de água.
Espera-se diminuir o tempo das obras, de maneira a evitar prazos indeterminados na execução
dos serviços.

Atualmente, o serviço de captação e distribuição de água é realizada através de
um contrato de concessão de serviço público estabelecido entre uma empresa terceirizada
(Itapoá Saneamento) com o Município de Itapoá (Prefeitura). Portanto, esta Procuradoria, pela
prudência legal, recomendou que as comissões permanentes da Casa oficiassem a Agência
Reguladora  Intermunicipal  de  Saneamento  de  Santa  Catarina  (ARIS),  para  verificar  as
questões contratuais pertinentes desse com trato de concessão.

Em resposta, conforme análise do Ofício nº 192/2017, de 31 de março de 2017,
do Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Santa Catarina,
subscrito pelo Sr. Adir Faccio, em resposta ao Ofício nº 42/2017, de 21 de março de 2017
deste  Poder  Legislativo,  a  ARIS  apresentou  posicionamento  das  questões  contratuais,  e
manifestou  preocupação  pelo  eventual  desrespeito  ao  contrato,  caso  aprovado  o  presente
Projeto de Lei nº 07/2017.

Após  análise  desta  procuradoria,  o  Projeto  de  Lei  nº  07/2017  apresenta
ilegalidades, ao exorbitar em matéria contratual pactuado anteriormente, através do devido
processo licitatório da concessão do serviço de água e saneamento do município de Itapoá.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 18 de abril 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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