
PARECER JURÍDICO Nº 83/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  64/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
REALIZAR  CONCESSÃO  OU  PERMISSÃO  DE  BENS  PÚBLICOS 
ESPECÍFICOS  PARA  FINS  DE  EXPLORAÇÃO  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 64/2017.

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, 
com solicitação de urgência de tramitação, 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, Pareceres Jurídico, Parecer Contábil, e o Croqui de Localização, todos 
de autoria do Poder Executivo.

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.

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 Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei visa obter 
autorização legislativa para o Poder Executivo Municipal realizar a concessão ou permissão, de 
bens  públicos  municipais,  especificamente  do  Píer  do  Pontal  e  do Trapiche  da Figueira  do 
Pontal, nos termos do Art. 28, Inciso VI, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do 
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município, especialmente sobre:
[...]
VI - concessão administrativa dos bens municipais; (grifo 
nosso);

Conforme a Exposição de Motivos da Proposição, o Poder Executivo destaca o 
grande potencial turístico dos bens municipais relacionados na Projeto de Lei, e espera-se que 
com a concessão/permissão de uso dos bens públicos destes locais poderá promover um amplo 
desenvolvimento turístico e comercial da região do pontal.

Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), 
destaca-se os Incisos I e XXXIII, do Art. 13, o Art. 93, o §1º, do Art. 97, bem como o Art. 100, 
todos da LOM, conforme seguem:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
XXXIII - regular as condições de utilização dos bens de 
uso comum;

Art.  93.  Cabe  ao  Prefeito,  a  administração  dos  bens 
municipais,  respeitada  a  competência  da  Câmara 
quantos àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 97. O Município, preferentemente à venda ou doação de 
seus  bens  imóveis,  outorgará  concessão  de  direito  real  de 
uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência 
pública. 
§1º  -  A concorrência  poderá  ser  dispensada,  por  lei, 
quando  uso  se  destinar  à  concessionária  de  serviço 
público,  à  entidades  assistenciais, ou  quando  houver 
relevante interesse público, devidamente justificado. 

Art. 100. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá 
ser feito mediante concessão, ou permissão a título precário, 
e  por  tempo determinado,  conforme o  interesse público  o 
exigir. 
§1º - A concessão de uso dos bens públicos de uso especial 
e dominicais dependerá de lei e concorrência, e será feita 
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato,  ressalvada 
a hipótese do § 1º ao art. 97 desta Lei Orgânica. 
§2º - A concessão administrativa de bens públicos de uso 
comum, somente poderá ser outorgada para finalidades 
escolares,  de  assistência  social  ou  turística,  mediante 
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autorização legislativa.
§3º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer 
bem público, será feita, a título precário, por ato unilateral do 
Prefeito, através de decreto. (grifo nosso)

Assim, após análise desta Procuradoria, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário 
nº  64/2017  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]

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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