
PARECER Nº. 77/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  54/2018  – DISPÕE  SOBRE  A
IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE
ITAPOÁ-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei nº. 54/2018, que  dispõe sobre a
identificação  da  frota  de  veículos  oficiais  do  município  de  Itapoá-SC,  e  dá  outras
providências, o  qual  deu  entrada  na  Casa  na no dia  27  de  agosto do corrente  ano e
encaminhado  para  analise  das  Comissões  Permanentes  em  Regime  Ordinário.  As
Comissões  de  Orçamento  e  Finanças,  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  a
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, se reuniram do dia 28 de agosto do
corrente  ano,  sob  a  presidência  do  Vereador  Geraldo.  O  qual  solicitou  ao  Servidor
Eduardo que realizasse a leitura do Projeto de Lei nº 54/2018 e de seus anexos. Após a
leitura  Presidente  colocou  em  discussão  o  referido  projeto  o  qual  contou  com  a
participação do Vereador  Stoklosa e  Procurador  Jurídico do Poder Legislativo Senhor
Francisco Xavier Soares, na ocasião dos debates foram sanadas as duvidas referentes a
matéria, o qual foi salientado que, conforme consta instruído no Parecer Jurídico e na
Exposição de Motivos, a matéria em questão tem por finalidade específica, evitar que os
veículos oficiais do Município circulem sem a devida identificação e, ainda, garantir que
sua  utilização  não  seja  indevida  e  nem  por  pessoas  que  não  sejam  vinculadas  à
Administração Pública, ainda assim salienta no Parecer Jurídico que: 

“o  impacto  orçamentário-financeiro,  s.m.j.,  não  foi
identificado a  criação de  custos  diretos  que possam
afetar  o  orçamento  do  município,  pois  conforme
análise do Art. 1º da Proposição, nota-se a autorização
legislativa  ao  Poder  Executivo  executar  a  correta
identificação  dos  veículos.  Ao  autorizar,  caberá  ao
Poder Executivo criar efetivamente a despesa, mas nas
condições  especificadas  da  Proposição  do  Poder
Legislativo.  Em  relação  ao  Art.  4º  da  Proposição,
nota-se a conformidade legal para especificar e deixar
planejado que as despesas decorrentes da execução da
presente  Lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias,  suplementadas se necessário.
Essa disposição não cria a despesa, e sim determinar
que para a execução da despesa, o legislador já deixou
previsto  a  necessidade  de  dotação  específica  no
Orçamento para essa finalidade.”

Assim após as discussões  da proposição e sanada as duvidas, o Presidente coloca em
deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  54/2018,  aos membros  da  Comissão  de   Obras  e
Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os membros
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da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  que  são  de  Parecer  favorável  ao
Projeto de Lei nº 54/2018.
É O PARECER
                                                                                             Plenário, 28 de agosto de 2018.
                           

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

                     
                                                                                                 

Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade                 José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

 Jeferson Rubens Garcia                                                         Geraldo R. Behlau Weber
            Presidente                                                                                  Vice-Presidente
  [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

                             COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

   
                                                                                                                    
     
Ezequiel de Andrade            Geraldo R. Behlau Weber           Jeferson Rubens Garcia
         Presidente                               Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]               [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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