
PARECER JURÍDICO Nº 257/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  13/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: Dispõe  sobre  a  qualificação  e  contratação  de
entidades sem fins lucrativos como Organização Social, e dá outras providências.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao  Projeto de Le  i    Ordinário    nº    13  /201  9  ,   de autoria do Poder Executivo – Prefeito
Marlon Roberto Neuber (PR).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 08 de março de 2019, sob protocolo nº 95/2019, com o
pedido de regime de tramitação com urgência (Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá).

No dia 11 de março de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária. O Presidente Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB) solicitou a leitura da
Proposição  pelo  1º  Secretário  Vereador  Thomaz  William  Palma  Sohn  (PSD).  O  Vereador
Thomaz  Sohn  (PSD)  apresentou  Requerimento  Verbal  para  a  leitura  apenas  da  ementa  do
Projeto, o qual foi aprovado por unanimidade do plenário. 

Ao final  do expediente,  a  Presidência  distribuiu  a  Proposição  em Regime de
Urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá, para as Comissões Permanentes da
Casa.

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. 45 e 47, ambos da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria
de interesse local, permissível a iniciativa pelo Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos, Pareceres Contábil e
Jurídico do Poder Executivo, sendo esses os documentos anexos necessário para análise.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão 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  Legislativo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na
Resolução nº 14/2016. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  dispõe  sobre  a
qualificação e contratação de entidades sem fins lucrativos como Organização Social.

Conforme a Exposição de Motivos, de forma sucinta, atualmente o município de
Itapoá  tem  sua  referência  ambulatorial  especializada  e  hospitalar  pactuada  através  de  PPI
(Programação Pactuada e Integrada) com o município de Joinville, porém esta é insuficiente
para suprir a necessidade dos nossos cidadãos. Conforme o Art. 18 da Lei n.º 8.080/1990, a
Administração  Municipal,  para  atendimento  da  Saúde  Pública,  pode  firmar  parceria  com
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, cabendo-lhes nestas hipóteses o controle e
a avaliação de sua execução. 

Assim,  o  Poder  Executivo  busca  obter  uma  melhora  significativa  do  serviço
público na saúde, através de organizações sociais que têm uma maior autonomia, flexibilidade
administrativa e competência gerencial para a execução dos serviços não exclusivos do Estado,
garantindo ao governo a fixação de metas e resultados atrelando ao seu cumprimento o repasse
de recursos, através do contrato de gestão.

Portanto,  o  Projeto  de  Lei  pretende  regulamentar  este  processo  de
qualificação  e  contratação  de  Organizações  Sociais  em  Itapoá,  assegurando  que  o
procedimento  de  qualificação  e  o  chamamento  público  sejam  conduzidos  de  forma
pública,  objetiva e impessoal,  com observância dos princípios do artigo 37 da CF e de
acordo com parâmetros fixados pelo Art. 20, da Lei nº 9.637/98. 

A Proposição em análise  não conflita  com a competência privativa da União
Federal (Art. 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a União
Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto respeita os
limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 e
consta instruído com parecer contábil favorável do contador Ezequiel Emerson Vieira.

Conforme análise da legalidade da proposição, trata-se de matéria permissível de
iniciativa do Poder  Executivo,  conforme as  disposições  da Lei  Orgânica de Itapoá,  em que
segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que
lhe couber;
[...]
VII  -  dispor  sobre  a  organização,  administração  e
execução dos serviços municipais;
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação
dos bens públicos;
[…]
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;

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; 
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VI - concessão administrativa dos bens municipais;

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre:
[...]
III  -  criação,  estruturação  e  atribuições  das  secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da
Administração Pública;

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[…]
VII -  dispor  sobre a organização e o funcionamento da
Administração Municipal, na forma da lei;
VIII  -  celebrar  convênios,  acordos  ou  contratos,
sujeitando-os,  se  for  o  caso,  à  autorização  prévia  ou
referendo da Câmara Municipal;

Art. 107.  O Município poderá realizar obras e  serviços de
interesse  comum,  mediante  convênio com  o  Estado,  a
União  ou  entidades  particulares,  bem  assim,  através  de
consórcios, com outros municípios. (grifo nosso)

Nos demais aspectos, em leitura e atenta análise textual desta assessoria jurídica,
evidencia-se uma excelente norma jurídica que beneficiará e qualificará ainda mais os serviços
públicos  municipais  na  área  da  saúde de Itapoá.  A criação e  estruturação,  por  exemplo,  da
Comissão  Técnica  de  Acompanhamento  e  Fiscalização,  aumentará  consideravelmente  a
eficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  dos  Contratos  de  Gestão  com a
Organização Social. Trata-se de uma base jurídica que permitirá o Poder Executivo melhorar a
gestão e fiscalização na área da saúde, na concessão dos serviços públicos.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 13/2019 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 desta assessoria jurídica, s.m.j.
Itapoá/SC, 12 de março de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor 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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