
PARECER JURÍDICO Nº 68/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  53/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: DISPÕE SOBRE A GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E
VÍDEO, DAS SESSÕES DE LICITAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS PELOS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC,
NA FORMA QUE ESPECIFICA.

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 53/2017.

O presente Projeto, de autoria do Vereador Thomaz Sohn (PSD), foi protocolado
junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder Legislativo no dia 25 de agosto de
2017, sob protocolo nº 642/2017, em regime ordinário.

No dia 28 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 distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime
ordinário.

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 o arts. 47, 138 e 141 de  Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Legislativo, e que está devidamente instruído com Exposição de Motivos,
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.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo e do direito

De autoria  do Poder  Legislativo – Vereador  Thomaz Sohn (PSD),  o  presente
Projeto  de  Lei  tem  por  objetivo  garantir  maior  transparência  nos  processos  licitatórios  do
município  de  Itapoá,  com  a  gravação em áudio  e  vídeo,  das  sessões  de licitações  públicas
realizadas pelos Poderes Legislativo e Executivo do município de Itapoá/SC.

Inicialmente, destaca-se a correlação do presente Projeto de Lei nº 53/2017 com
as disposições da Lei Municipal nº 627/2015, também de autoria do vereador Thomaz Sohn, que
determina ao Poder Executivo Municipal em publicar, na Internet, em site oficial próprio, o
fluxo de contratação de todos os atos administrativos relativos aos processos de contratação de
compras, obras e serviços de qualquer natureza, desde a abertura do certame licitatório, até a
regular liquidação da despesa correspondente, especialmente a publicação dos seguintes tópicos:
I - minuta do edital; II - minuta do contrato; III - planilha de orçamento; IV - projeto básico,
quando for o caso; V - publicação do edital; VI - relação dos habilitados; VII - promulgação do
resultado, com a classificação de todos os participantes; VIII - homologação e adjudicação do
resultado pela  autoridade superior;  IX - cópia na íntegra do contato assinado entre o Poder
Público e o contratado; e X - liquidação da despesa, especificando data do pagamento e número
do respectivo empenho.

Desse  modo,  o  presente  Projeto  de  Lei  nº  53/2017  vai  ao  encontro  das
disposições da Lei Municipal nº 627/2015, com uma complementação para garantir ainda maior
transparência,  ao  determinar  a  gravação,  tanto  pelo  Poderes  Executivo,  quanto  pelo  Poder
Legislativo, das sessões públicas das licitações.

Conforme levantamento com o pregoeiro deste Poder Legislativo Sr. Francisco
Xavier Soares Filho, a Câmara Municipal já realiza as gravações das reuniões dos processos
licitatórios, mas não faz a transmissão ao vivo, pois não há previsão contratual para esse serviço.
Desse modo, a transmissão ao vivo proposta no art. 1º do Projeto de Lei nº 53/2017, oneraria o
Poder Legislativo, e por analogia, o Poder Executivo. Nesse norte, recomenda-se a supressão
dessa disposição de transmissão ao vivo, e a manutenção dos demais aspectos do Projeto.

A simples gravação e envio para a internet não comprometem recursos públicos
municipais, pois não especifica os dispositivos de gravação e a qualidade de serviço. Assim,
qualquer  equipamento,  mesmo  um  celular  ou  uma  webcam,  poderiam  ser  utilizados  para
atendimentos dessa proposição. 

No mais, nota-se a busca cada vez maior pela transparência das ações públicas,
notadamente  incentiva  pela  Lei  12.527/2011,  e  pela  busca  da  otimização  nos  meios  de
fiscalização  tanto  deste  Poder  Legislativo,  quando  dos  próprios  munícipes  interessados  na
participação ativa nos negócios do Estado.

Por fim, conforme análise jurídica, trata-se de matéria de iniciativa deste Poder
Legislativo,  conforme  preceitua  o  art.  13,  inciso  I,  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,  sobre  a
competência para legislar em assuntos de interesse local; 

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 53/2017 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, 29 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

Parecer Jurídico nº 68/2017, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 2/2

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1903_texto_integral

		juridico@camaraitapoa.sc.gov.br
	2017-08-29T07:55:34-0300
	Itapoá-SC
	Parecer Jurídico ao PLO nº 53/2017




