
Exposição de motivos e justificativas ao Projeto de Lei nº 23/2017

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei tem como a finalidade, regularizar o serviço de declaração
e  manutenção  da  utilidade  pública  promovido  pela  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  prestado  às
entidades e  sociedade civil  organizada que presta  relevantes  serviços públicos  no município de
Itapoá, e que obtém reconhecimento público e notório por este Poder Legislativo. 

Conforme acordado na  reunião do dia 21/03, em que as entidades e os vereadores
participaram no plenário  da  Câmara  Municipal,  ao  final  da  reunião  foi  proposta  e  criada  uma
comissão de representantes das entidades. O objetivo dessa comissão foi construir uma minuta de
Projeto de Lei, em conjunto com os parlamentares, para adequar a  Lei Municipal nº 499/2013 e
regularizar a prestação de contas e de atividades,  das entidades declaradas  de utilidade pública
perante o Poder Legislativo de Itapoá.

Em  reunião  realizada  no  dia  19/04,  uma  minuta  de  Projeto  foi  construída  pela
comissão de representantes das entidades e pelos vereadores membros da Mesa. Na sequência, após
análise jurídica e as devidas adequações, e por iniciativa da Mesa Diretora da Casa, a minuta do
Projeto de Lei foi encaminhada às entidades declaradas de utilidade pública e participantes das
reuniões, em e-mail enviado no dia 09/05, conforme demonstrativo abaixo:

Os vereadores buscam a proposição de um Projeto de Lei de forma participativa e
democrática, para favorecer tanto a Câmara Municipal, quanto as entidades declaradas de utilidade
pública,  na  busca  pela  legalidade  e  eficiência  do  processo  de  prestação  de  contas  anual  das
entidades e da manutenção da utilidade pública das entidades.

NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO

Após  levantamento  realizado  pela  Câmara  Municipal,  foi  constatado  que  existem  50
(cinquenta)  títulos  concedidos  pelo Poder Legislativo às entidades de classe do Município, porém,
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http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1643_texto_integral


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.

Desta  forma,  diante  de  tantas  entidades  que  se  encontram em desacordo  com a
legislação municipal, e para evitar eventuais problemas jurídicos tanto aos parlamentares, quanto às
entidades, buscou-se a construção de um Projeto de Lei para a regularização das prestações de
contas, relatório circunstanciado de atividades, e de todos os serviços prestados à coletividade pelas
entidades, especialmente quando subvencionados com recursos do município de Itapoá.

Importante ressaltar que as entidades já declaradas de utilidade pública, e que não se
adequarem à nova proposta legislativa e aos prazos definidos na Lei, terão o título revogado pela
Câmara Municipal.

Assim, diante do exposto, contamos com o debate, a discussão e a aprovação por
Vossas Excelências desta Casa Legislativa, do Projeto de Lei nº 23/2017.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 19 de maio de 2017.

Jonecir Soares
Vereador - PR

[assinado digitalmente]

        José Antonio Stoklosa                                                                           José Maria Caldeira
            Vereador – PSD                                                                                  Vereador - PMDB 
          [assinado digitalmente]                                                                                                             [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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