
Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

PARECER JURÍDICO
DATA: 16 de março de 2018.

ASSUNTO: Exposição de Motivos e Justificativas ao Projeto de Lei nº15/2018.

Trata-se de Projeto de Lei nº15/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito com o Banco do Brasil S.A.

A Exposição de Motivos e Justificativas veio acompanhada da minuta do Projeto de Lei
Municipal. Ausente o parecer contábil, o qual é essencial para o prosseguimento da pretensão.

É a síntese do necessário, passa-se para a análise.

Em  observação  as  disposições  do  epigrafado  projeto  de  lei,  este  obedece  a  técnica
legislativa, ora prescrita na Lei Complementar Federal n° 95/1998.

A Autoridade proponente é legítima e possui competência legal para dar início ao processo
legislativo.

No que tange a  fundamentação jurídica  da propositura,  trata-se  de assunto de interesse
local, ora definido como de competência municipal pela Constituição Federal de 1988.

Em análise aos aspectos formais e materiais da redação do epigrafado projeto de lei este não
apresenta inconstitucionalidade ou ilegalidade aparentes. 

Contudo,  previamente ao seu envio para a Câmara Municipal  de Vereadores deverá ser
juntado o respectivo parecer contábil,  a fim de assegurar o cumprimento do disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, com a seguinte redação:

Art. 30. A Lei Orçamentária de 2018 poderá conter autorização para contratação
de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o li-
mite de endividamento de 120% (cento e vinte por cento) das receitas correntes
líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do con-
trato, na forma estabelecida na LC 101/2000 (artigos 30, 31 e 32 da LRF).
Art. 31. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei
específica.
Art. 32. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 30º desta Lei,
enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário neces-
sário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações
definidas no artigo 15 desta Lei (artigo31, §1º, inciso II da LRF).

A Lei Orçamentária para o exercício de 2018 (Lei Municipal nº 754/2017), assim consigna:

Art. 5º O Poder Executivo, por aprovação do Legislativo, através de Lei específi-
ca poderá abrir créditos adicionais especiais por superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial do exercício anterior, ou anulação de dotação, ou excesso de
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arrecadação, ou contratação de convênio, ou produto de operação de crédito auto-
rizada. 

Ante ao exposto, uma vez previamente autorizada pela legislação orçamentária para o ano
de  2018,  sem maiores  considerações,  junte-se  o  parecer  contábil  e  encaminhe-se  o  epigrafado
projeto de lei para a Casa de Leis Municipal. 

É o parecer, s.m.j.

Itapoá/SC, 16 de março de 2018.
         

                       
MARCELE DE ALMEIDA RODRIGUES

Procuradora Municipal
(assinado digitalmente)

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, parágrafo 3o e parágrafo 4o da  Lei Orgânica de Itapoá, Resolução n. 14/2016, e conforme as regras
da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).  
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