
PARECER JURÍDICO Nº 81/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  58/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  A 
CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL POR MEIO DE CONVÊNIO VISANDO 
FIRMAR  PARCERIA  EM  PROL  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 
HORAS DO MUNICÍPIO.

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 58/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 22 de setembro de 2017, sob protocolo no 718/2017, 
em regime de tramitação com urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 25 de setembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência, após deliberação do 
plenário, o Presidente da Mesa Vereador Jonecir Soares, distribuiu a proposição às Comissões 
Permanentes da Casa, em regime de urgência.

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, Minuta do Termo de Convênio, Pareceres Jurídico, Parecer Contábil, 
todos de autoria do Poder Executivo. O Projeto também veio acompanhado da Resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº 55/2017, de 18 de setembro de 2017, assinado pela Presidente 
do CMS Sra. Lana Roselia Quadros Bevilaqua, bem como pela Secretária Municipal de Saúde 
Sra.  Regina Medeiros  da Silva,  com a manifestação no sentido pela  aprovação do presente 
Projeto de Lei.

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.

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.

Parecer Jurídico nº 81/2017, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 1/2

http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6418
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1749_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1749_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6418


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 e do direito

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei visa obter 
autorização  legislativa  para  o  Município  conceder  subvenção  social  por  meio  de  convênio, 
objetivando a cooperação mútua entre os partícipes para prestação de serviços assistenciais à 
saúde na unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Itapoá.

Conforme a Exposição de Motivos da Proposição, destaca-se que em junho do 
ano corrente foi sancionada a Lei Municipal nº 694/2017, entretanto, esta lei previa a aplicação 
dos  moldes  da  Lei  Federal  n°  13019/2014,  contudo  ao  longo  do processo  de  chamamento 
público que ocorreu após a sanção, foi verificado que esta não é aplicável para a contratação 
conforme previsto, devendo, portanto, ser revogada a Lei Municipal nº 694/2017, criando-se 
nova lei adequada.

Nesse ponto, destaca-se a complexidade da matéria, já que o município de Itapoá 
busca uma importante inovação no atendimento à saúde pública, e como qualquer processo de 
mudanças administrativas, nota-se pela possibilidade de adequações e revisões de planejamento.

Quanto ao mérito, após análise do Projeto de Lei nº 58/2017, destaca-se a busca 
do Governo Municipal, em desburocratizar e tornar mais eficiente os serviços prestados pelo 
Pronto Atendimento de Itapoá, em especial para os grupos menos favorecidos, que dependem 
única e exclusivamente da rede pública de saúde para congregar as atividades correlatas a esse 
sistema em especial os atendimentos de especialidades médicas e cirúrgicas, prezando assim por 
melhores  condições  principalmente  quando a  custos,  pagamentos,  execução  de  atividades  e 
atendimento à população.

Em relação às  disposições  contidas  na  Lei  Orgânica  de  Itapoá,  destaca-se  os 
Incisos I, VII, X e XV, do Art. 13, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
VII - dispor sobre a organização, administração e execução 
dos serviços municipais;
X -  organizar  e  prestar,  diretamente,  ou  sob o  regime  de 
concessão  ou  permissão,  os  serviços  públicos  locais, 
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
XV  –  prestar,  com  a  cooperação  técnica  e  financeira  da 
União  e  do  Estado,  serviço  de  atendimento  à  saúde  da 
população,  inclusive  assistência  nas  emergências  médico-
hospitalares  de  pronto-socorro,  com  recursos  próprios  ou 
mediante convênios com entidades especializadas (grifo 
nosso);

Assim, após análise desta Procuradoria, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário 
nº  58/2017  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, 26 de setembro de 2017.

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

[assinado digitalmente]
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