
PARECER Nº. 95/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  68/2018  – AUTORIZA  O  PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER À CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE
USO DE QUIOSQUES NO TRECHO DA ORLA MARÍTIMA,  DENTRO DOS
LIMITES DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 68/2018, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a proceder à concessão ou permissão de uso de quiosques no
trecho  da  orla  marítima,  dentro  dos  limites  do  município  de  Itapoá  e  dá  outras
providências, o qual deu entrada na Casa na no dia 1º de outubro do corrente ano e
encaminhado  para  analise  das  Comissões  Permanentes  em  Regime  Ordinário.  As
Comissões Permanentes, se reuniram no dia 02 de outubro do corrente ano, e convidaram
o Chefe de Gabinete, e os Secretários relacionados a matéria. Já no dia 09 de outubro sob
a presidência do Vereador Jeferson, o qual solicitou ao Vereador Geraldo que realizasse a
leitura do Projeto de Lei nº 68/2018 e de seus anexos. Presidente colocou em discussão a
matéria a qual contou com a participação do Vereador Stoklosa e do Chefe de Gabinete
Senhor Rodrigo Lopes de Oliveira, do Diretor da Secretaria de Meio Ambiente Senhor
Rodrigo  Cechim  e  do  Secretário  de  Turismo  e  Cultura  Senhor  Cláudio  Lemonie.  A
matéria  se  encontra  instruída  para  analise,  com  a  respectiva  Exposição  de  Motivos,
Parecer Jurídico do Poder Executivo, Parecer Jurídico do Poder Legislativo. Durante os
debates da matéria em comento foi apresentado a Emenda Legislativa nº 43/2018, a qual
foi aprovada pelos membros da Comissões Permanentes. O Projeto de Lei em tela visa
a autorização Legislativa para que o Poder Executivo possa proceder  à concessão ou
permissão de uso para interessados na construção e exploração de quiosques no trecho da
orla marítima dentro dos limites do município. Ainda trata-se de matéria de iniciativa do
Poder Executivo conforme disposto no Parecer Jurídico do Poder Legislativo que destaca
os dispositivos da Lei Orgânica do Município 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; 
[...] 
XXXIII - regular as condições de utilização dos
bens de uso comum; 
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; 
Art. 93. Cabe ao Prefeito,  a administração dos
bens  municipais,  respeitada  a  competência  da
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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
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. 
Art. 213. Além da participação dos cidadãos, nos
casos  previstos  nesta  Lei  Orgânica,  será
admitida e estimulada a colaboração popular em
todos os campos de atuação do Poder Público.
Parágrafo  único.  O  disposto  neste  título  tem
fundamento nos artigos 5º, XVII e XVIII, 174, §
2º e 194, VII, entre outros, da Constituição da
República Federativa do Brasil. 

Assim após analisada as normas técnicas da proposição e sanada as duvidas, o Presidente
coloca  em deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  68/2018,  aos membros  da  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Obras e Serviços
Públicos,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que são de Parecer favorável ao Projeto
de Lei nº 68/2018.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 09 de outubro de 2018.
                           

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                              
 Jeferson Rubens Garcia                Ezequiel de Andrade                ________________
             Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]
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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                Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [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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