
PARECER Nº. 91/2018

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  75/2018  – AUTORIZA O MUNICÍPIO DE
ITAPOÁ A FIRMAR CONVÊNIO VISANDO A COOPERAÇÃO FINANCEIRA
PARA APLICABILIDADE DOS  RECURSOS  DE COTA DE CONTRIBUIÇÃO
VOLUNTÁRIA.

Ao  serem  incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº.  75/2018,  que  autoriza  o
município  de  Itapoá  a  firmar  convênio  visando  a  cooperação  financeira  para
aplicabilidade dos recursos de cota de contribuição voluntária , o qual deu entrada na
Casa na no dia 08 de outubro do corrente ano e encaminhado para analise das Comissões
Permanentes em Regime Ordinário. As Comissões Permanentes, se reuniram no dia 09 de
outubro do corrente ano, sob a presidência do Vereador  Jeferson. O qual  solicitou ao
Vereador Geraldo que realizasse a leitura do Projeto de Lei nº 75/2018 e de seus anexos.
Após a leitura Presidente colocou em discussão o referido projeto o qual contou com a
participação do Vereador  Stoklosa e  do Chefe de Gabinete  Senhor Rodrigo Lopes de
Oliveira.  A matéria se encontra instruída para analise,  com a respectiva Exposição de
Motivos, Parecer Jurídico do Poder Executivo e minuta do Convênio a ser firmado entre o
Governo do Estado, Prefeitura Municipal e a Itapoá Saneamento. O Projeto de Lei em tela
visa  a autorização Legislativa para firmar convênio entre o Município a Policia Militar
através do Governo do Estado e a Empresa Itapoá Saneamento. O citado convênio tem
por objetivo a disponibilização e a aplicabilidade dos recursos advindos da Contribuição
Voluntária através da fatura mensal de água, sendo que a autorização deverá ser através de
formulário próprio assinado pelo usuário titular da fatura,  entregue na Sede da Itapoá
Saneamento que terá o prazo de até 60 dia para iniciar a cobrança do valor determinado
no formulário, ainda destaca-se que a contribuição arrecadada pela Itapoá Saneamento
será  depositada  em  conta  especifica  denominada  PMSC/Convênio  de  Radiopatrulha,
sendo que o patrimonio a ser adquirido se incorporará automaticamente ao Patrimonio
Municipal. Ainda trata-se de matéria de iniciativa do Poder Executivo conforme disposto
no na 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; 
Art.  68.  Compete  privativamente  ao  Prefeito
Municipal:
[...]
VIII - celebrar convênios, acordos ou contratos,
sujeitando-os,  se  for  o  caso,  à  autorização
prévia ou referendo da Câmara Municipal;

Assim após analisada as normas técnicas da proposição e sanada as duvidas, o Presidente
coloca  em deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  75/2018,  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
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Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que são de Parecer favorável ao Projeto
de Lei nº 75/2018.
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]

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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