
PARECER JURÍDICO Nº 84/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  63/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  A AUTORIZAÇÃO  PARA A 
PREFEITURA DE  ITAPOÁ  OUTORGAR  CONCESSÃO  ONEROSA PARA 
EXPLORAÇÃO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  TURÍSTICO 
DENOMINADO: "TRENZINHO TURÍSTICO".

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 63/2017.

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  e  Parecer  Contábil,  sendo  esses  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.

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 outorgar concessão onerosa para exploração do serviço público de 
transporte turístico denominado: “Trenzinho Turístico”. 

Compete  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  regulamentar  através  do 
ordenamento jurídico municipal de Itapoá, sobre a concessão ou permissão, de serviços públicos 
locais prestados aos munícipes, inclusive o de transporte coletivo, nos termos do Art. 13, Incisos 
I, II e X, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe 
couber;
[…]
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;  (grifo nosso)

Conforme  a  Exposição  de  Motivos  da  Proposição,  o  Poder  Executivo  busca 
regulamentar  e  organizar,  o  trajeto  percorrido  pelo  veículo  (trenzinho),  o  horário  de 
funcionamento, a segurança dos usuários (especialmente das crianças), além da exposição dos 
pontos turísticos do município, de modo a assegurar a integridade e a competência do serviço. 

Concessão  onerosa,  no  caso  em tela,  significa  dizer,  que  a  pessoa  de  direito 
privado  exercerá  um serviço  público  por  delegação,  porque  originariamente  isso  seria  uma 
atribuição do poder público. Dessa forma, o concessionário (particular) exercerá as atividades 
em nome próprio e assumirá os riscos comuns a qualquer empreendimento.

Das atribuições da Câmara Municipal, destaca-se o Inciso V, Art. 28, Art. 104, 
Art. 106, Art. 147, Art. 149, Art. 153, Art. 154, ambos 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:
[…]
V  -  concessão,  permissão  e  autorização  de  serviços 
públicos;

Art. 104. A permissão de serviço público, a título precário, 
será  outorgada  por  decreto  do  Prefeito,  após  edital  de 
chamamento  dos  interessados  para  escolha  do  melhor 
pretendente,  sendo  que  a  concessão  será  feita  com 
autorização legislativa, mediante contrato, precedido de 
concorrência pública. 
§1º  -  Serão  nulas  de  pleno  direito  as  permissões,  as 
concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em 
desacordo com o estabelecido neste artigo. 
§2º - Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre 
sujeitos  à  regulamentação  e  fiscalização  do  Município, 
incumbindo,  aos  que  os  executem,  sua  permanente 
atualização e adequação às necessidades dos usuários. 
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§3º  -  O  Município  poderá  retomar,  sem  indenização,  os 
serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em 
desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles 
que  se  revelarem  insuficientes  para  o  atendimento  dos 
usuários. 

Art. 106. Nos serviços, obras  e concessões do Município, 
bem  como  nas  compras  e  alienações,  será  adotada  a 
licitação, nos termos da lei.

Art. 147.  É de responsabilidade do Município, mediante 
licitação  e  de  conformidade  com  os  interesses  e  as 
necessidades  da  população,  prestar  serviços  públicos, 
diretamente  ou  sob  regime  de  concessão  ou  permissão, 
bem como realizar obras públicas, podendo contratá-las com 
particulares através de processo licitatório.

Art. 149. A concessão ou a permissão de serviço público 
somente  será  efetivada  com  autorização  da  Câmara 
Municipal e mediante contrato precedido de licitação. 
§1º  -  Serão  nulas  de  pleno  direitos  as  concessões  e  as 
permissões,  bem  como  qualquer  autorização  para  a 
exploração de serviço público,  feitas em desacordo com o 
estabelecido neste artigo. 
§2º - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre 
sujeitos a regulamentação e a fiscalização da Administração 
Municipal, cabendo ao Prefeito municipal aprovar as tarifas 
respectivas.

Art.  153.  O  Município  poderá  revogar  a  concessão  ou  a 
permissão  dos  serviços  que  forem  executados  em 
desconformidade  com  o  contrato  ou  ato  pertinente,  bem 
como  daqueles  que  se  revelarem  manifestamente 
insatisfatórios para o atendimento dos usuários.

Art. 154. As licitações para a concessão ou a permissão de 
serviços  públicos  deverão  ser  precedidas  de  ampla 
publicidade, na forma da lei. (grifo nosso)

Assim, após análise desta Procuradoria, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário 
nº  63/2017  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, 03 de outubro 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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