
PARECER Nº. 36/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  22/2019  – AUTORIZA  O  PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM AO BRDE –
BANCO  REGIONAL DE  DESENVOLVIMENTO  DO  EXTREMO  SUL,  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 22/2019, que autoriza o Poder
Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  ao  BRDE  –  Banco  Regional  de
Desenvolvimento do Extremo Sul,  e dá outras providências.  O qual deu entrada na
Casa  no  dia  02  de  abril  do  corrente  ano  e  encaminhado para  análise  das  Comissões
Permanentes em conformidade com o disposto no artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, as
Comissões Permanentes se reuniram no dia 21 de maio, sob a presidência da Vereadora
Janayna, a qual solicitou a Servidora Maria Ynês que realizasse a leitura do Projeto de Lei
nº 22/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou em discussão o Projeto,
o qual consta em anexo para apreciação os Pareceres Jurídicos do Poder Legislativo e
Poder  Executivo  e  o  Parecer  Contábil  do  Poder  Executivo,  ambos  com  pareceres
favoráveis. O presente projeto tem por objetivo a solicitação de autorização do Poder
Legislativo para que o Poder Executivo Municipal possa contratar operação de crédito
com ao BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, no valor de até R$
6.500.000,00  (seis  milhões,  quinhentos  mil  reais),  para  à  pavimentação,  drenagem,
passeios  com acessibilidade  e  sinal,  conforme disposto  na  Exposição  de  Motivos.
Ainda,  destacam-se  os  dispostos  previstos  na  Lei  Orgânica  do  Município  de  Itapoá,
conforme citados no Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais; 
Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município, especialmente sobre: 
IV - operação de crédito, auxílio e subvenções; 
Art. 29. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
[…] 
X -  autorizar  a  realização  de  empréstimos  ou  de  crédito
interno  ou externo,  de  qualquer  natureza,  de  interesse  do
Município; 
Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre: 
IV - matéria orçamentária,  e a que autorize a abertura de
créditos ou conceda auxílios e subvenções.
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Destacam-se  ainda  os  dispostos  previstos  na  Constituição  Federal  de  1988  a  na  Lei
Complementar nº 101/2000, conforme citados no Parecer Jurídico do Poder Legislativo,
conforme segue:

Constituição Federal de 1988 
Art. 167. São vedados: 
[…] 
III - a realização de operações de créditos que excedam o
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante  créditos  suplementares  ou  especiais  com
finalidade  precisa,  aprovados  pelo  Poder  Legislativo  por
maioria absoluta; 

Lei Complementar nº 101/2000 
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
dos limites e condições relativos à realização de operações
de  crédito  de  cada  ente  da  Federação,  inclusive  das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 
§  1º  O  ente  interessado  formalizará  seu  pleito
fundamentando-o  em  parecer  de  seus  órgãos  técnicos  e
jurídicos,  demonstrando  a  relação  custo-benefício,  o
interesse econômico e social da operação e o atendimento
das seguintes condições: 
I  -  existência  de  prévia  e  expressa  autorização  para  a
contratação,  no  texto  da  lei  orçamentária,  em  créditos
adicionais ou lei específica; 
II  -  inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos  provenientes  da  operação,  exceto  no  caso  de
operações por antecipação de receita; 
III  -  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo
Senado Federal; 
IV - autorização específica do Senado Federal,  quando se
tratar de operação de crédito externo; 
V -  atendimento do disposto no inciso III  do art.  167 da
Constituição;  VI  -  observância  das  demais  restrições
estabelecidas nesta Lei Complementar.

Assim,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição,  a  Presidente  coloca  em
deliberação o Projeto de Lei nº 22/2019, e os membros da  Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos e os
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, são de Parecer favorável
ao Projeto de Lei nº 22/2019, com ausência do Vereador Thomaz, já a Comissão de
Orçamento e Finanças emitem seu Parecer Contrário ao Projeto de Lei nº 22/2019,
com ausência do Vereador Thomaz.
É O PARECER
                                                                                     Plenário, 21 de maio de 2019.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                                                                                                   ausente
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia       Thomaz William P. Sohn
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                       

               

          
                                                       ausente                                     contrário 

         Osni Ocker                       Thomaz William P. Sohn              José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                     

                                                  

  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                 Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]          [assinado digitalmente]   

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                            

                                     
     
                                                                   ausente
Jeferson Rubens Garcia             Thomaz William P. Sohn                 Osni Ocker
           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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