
PARECER JURÍDICO Nº 66/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  51/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A ADERIR AO PROGRAMA BADESC CIDADES E TOMAR EMPRÉSTIMO
JUNTO AO BADESC – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S/A - 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 parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 51/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 18 de agosto de 2017, sob protocolo nº 636/2017, com
pedido de urgência de tramitação solicitado pelo Poder Executivo, nos termos do Art. 51 da Lei
Orgânica de Itapoá.

No dia 21 de agosto de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto. Na sequência, o Presidente da Mesa
Vereador Jonecir Soares, colocou em deliberação o pedido de urgência de tramitação, e após
aprovação por unanimidade, distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts.  47,  58 e 68,  ambos da  Lei Orgânica de Itapoá,  trata-se de
matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  -  Prefeito,  e  que  está  devidamente  instruído  com
Exposição de Motivos, Pareceres Jurídico e Parecer Contábil do Poder Executivo, sendo estes os
documentos indispensáveis para análise e aprovação legislativa.

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.  A assinatura  digital  é  obrigatória  em  todos  os
documentos  protocolados  na  Casa  pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,
conforme disposições contidas na Resolução nº 14/2016. A responsabilidade pelas verificações
das assinaturas digitais é de competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa,
conforme a Resolução nº 14/2016.

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.
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Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei  tem por
objetivo obter autorização legislativa para o Município aderir ao Programa BADESC Cidades e
tomar empréstimo junto ao BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A.

Conforme  análise  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá  (LOM),  compete  à  Câmara
Municipal dispor especialmente sobre matérias de operações de crédito, auxílios e subvenções,
nos termos do Inciso IV, do Art. 28, da LOM, conforme segue:

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município, especialmente sobre:
[...]
IV - operação de crédito, auxílio e subvenções;

No mais, todas as operações de crédito almejadas pelos Municípios devem estar
em consonância com as disposições do Inciso III, Art. 167, da Constituição Federal, bem como
com os critérios definidos do Art. 32, Parágrafos 1º e 3º, ambos da da Lei Complementar nº
101/2000, conforme seguem:

Constituição Federal de 1988
Art. 167. São vedados:
[…]
III - a realização de operações de créditos que excedam o
montante  das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as
autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais
com finalidade precisa,  aprovados pelo  Poder  Legislativo
por maioria absoluta;

Lei Complementar nº 101/2000
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
dos limites e condições relativos à realização de operações
de  crédito  de  cada  ente  da  Federação,  inclusive  das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.
§  1º  O  ente  interessado  formalizará  seu  pleito
fundamentando-o  em  parecer  de  seus  órgãos  técnicos  e
jurídicos,  demonstrando  a  relação  custo-benefício,  o
interesse econômico e social da operação e o atendimento
das seguintes condições:
I  -  existência  de  prévia  e  expressa  autorização  para  a
contratação,  no  texto  da  lei  orçamentária,  em  créditos
adicionais ou lei específica;
II  -  inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos  provenientes  da  operação,  exceto  no  caso  de
operações por antecipação de receita;
III  -  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo
Senado Federal;
IV - autorização específica do Senado Federal, quando se
tratar de operação de crédito externo;
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V - atendimento do disposto no inciso III  do art.  167 da
Constituição;
VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta
Lei Complementar.
[...]
§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-
se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de
operações de crédito nele ingressados e o das despesas de
capital executadas, observado o seguinte:

Conforme o parecer contábil do Poder Executivo, assinado pelo contabilista Sr.
João Garcia de Souza, nota-se em análise dos demonstrativos contábeis, que o município de
Itapoá  atualmente  não  apresenta  nenhuma  dívida,  e  que  o  montante  de  3,5  milhões  não
compromete os limites impostos pelo LRF, especialmente por esse valor ser referente ao período
para quitação de 3 anos, o que reduz o seu impacto pelos limites da LRF em R$ 1.580.286,75.

No  mais,  ainda  conforme  análise  das  informações  contábeis  da  Prefeitura,
atualmente o teto para a contração de dívida do município de Itapoá, respeitando os limites da
LRF, é de um montante de R$ 9.985.566,70. Portanto, o valor de empréstimo pleiteado pelo
Poder Executivo somará em 15,83% do teto de limite de contração de dívida, bem abaixo
dos limites permitidos pela LRF.

Sobre os serviços pleiteados de financiamento no Projeto, nota-se a legitimidade
do proponente, através de seu poder discricionário, para definir as obras e serviços públicos
municipais.

Assim, considerando o parecer favorável da contabilidade do Poder Executivo,
após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 51/2017 não apresenta ilegalidades. O
objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais da
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular  tramitação,  nos  termos  do
Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 22 de agosto 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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