
PARECER Nº 100/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  87/2019,  QUE,
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 36, DE 09 DE JULHO
DE 1990,  QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL  A  COBRIR  DESPESAS  COM
COMEMORAÇÕES  E  EVENTOS  REALIZADOS
NESTE MUNICÍPIO

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 87/2019, que Altera a
Lei Municipal Nº 36, de 09 de julho de 1990, que Autoriza o Poder Executivo
Municipal  a  Cobrir Despesas  com Comemorações  e  Eventos  Realizados Neste
Município,  o qual  deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das Comissões
Permanentes  no  dia  26  de  agosto  do  corrente  ano.  Os  membros  das  Comissões
Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia 27 de agosto de 2019, sob a presidência
da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária e do parecer
contábil nº 217/2019, do Poder Executivo e parecer jurídico nº 341 do Poder Legislativo,
sendo todos favoráveis à sua tramitação, passou-se as discussões e votações para emissão
do parecer das comissões permanentes.

Nas discussões tem-se que, o presente projeto tem por objetivo a “inclusão da
contratação  de  atrações  no  artigo  3º  como  sendo  uma  das  despesas  as  quais  a
prefeitura  municipal  pode arcar  para  os  eventos  citados”.  Além disto,  destacou-se
que: 

“eventos são atrativos que proporcionam lazer e  sociabilidade aos
munícipes  e  com isso contribuem para o fortalecimento cultural  e
de  laços  afetivos  destes  com  a  cidade  …  por  vezes  entidades  e
associações encontram grande dificuldade para arcar com os custos
de eventos que são tradicionais no município e que possuem grande
aderência  da  população  local  e  de  turistas  que  se  deslocam até  a
cidade  por  conta  dessas  festividades  …  ao  longo  do
desenvolvimento  turístico  de  uma  região,  podem  ser  utilizadas
diversas  estratégias  ou  recursos  naturais,  históricos  e  culturais.
Contudo, em algumas regiões, estes recursos são insuficientes para
manter o destino turístico com um fluxo de turistas regular ao longo
de todo o  ano  levando,  deste  modo,  a  um desequilíbrio  turístico.
Assim,  os  recursos  naturais  ou  culturais  que,  muitas  vezes  se
transformam  em  produtos  turísticos,  dependem  de  fatores
climáticos  para  serem  visitados  ou  fruídos,  tornando  o  destino
dependente  da  alta  ou  baixa  estação.  Para  tanto,  a  Organização
Mundial  do Turismo - OMT (2003),  o mercado de eventos tem-se
[sic] tornado um segmento altamente especializado e relevante para
o  setor  turístico.  Em  muitas  sociedades,  o  turismo  de  eventos
destaca-se,  cada  vez  mais,  como  uma  tendência  promissora  que
gera movimento econômico e social para o lugar onde se insere…
atrações  artísticas  e  culturais  são de  grande relevância  quando se
pensa em um evento, tanto quanto, […] alimentação, ornamentação,
transportes,  hospedagem e etc.   … os benefícios apontados acima
que  resultam  do  apoio  a  eventos  no  município,  considera-se
necessária  a  … alteração na  Lei  nº  036/1990,  tendo em vista  que
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essa  mudança  resultará  em  desenvolvimento  social,  cultural  e
econômico.”. 

Por  oportuno,  verifica-se  o  parecer  favorável  do  Contador  da  Prefeitura,
destacando  o  cumprimento  das  normas  relacionadas  à  contabilidade  pública,  e
especialmente  que  “há  previsão  de despesas  nas  lei  orçamentárias  do Município  para
custear essas despesas.” 

Cabe  destacar  a  manifestações  no  parecer  do  assessor  jurídico  do  Poder
Legislativo de Itapoá, conforme transcrito:

“A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos e Parecer
Contábil,  mas  não  consta  com Parecer  Jurídico  do  Poder  Executivo.
Assim,  recomenda-se  ao  Departamento  Legislativo  comunicar  ao
Gabinete  do  Prefeito,  para  solicitar  o  envio  da  respectiva  análise  da
Procuradoria do Município”

Por outro lado, fundamenta-se a sua legalidade e constitucionalidade, destacando-
se  as  manifestações  exaradas  pelo  assessor  jurídico  do  Poder  Legislativo,  conforme
citados em seu parecer:

“Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá
(LOM), destaca-se as seguintes disposições:
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; 
Art.  15.  Compete  ao  Município  suplementar  a  legislação  federal  e
estadual,  no que  couber  e  naquilo que  disser  respeito  a  seu  peculiar
interesse,  visando  adaptá-la  à  realidade  e  às  necessidades  locais,  em
especial para:
[...] V - dispor, mediante suplementação da legislação federal e estadual,
especialmente sobre: 
[...] d) incentivo ao turismo, ao comércio e à indústria. 
Art. 166. O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de
desenvolvimento social e econômico.
…
Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
87/2019  não  apresenta  ilegalidades.  O  objeto  do  texto  é  legal  e
constitucional,  e  está  elaborado  conforme  os  ditames  regimentais  da
Câmara Municipal de Itapoá.”

Desta  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas,  a  Presidente  prossegue  com  a  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº
87/2019,  e  os 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,
manifestam-se com parecer favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 87/2019.
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É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 27 de agosto de 2019.
    

         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                             
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           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
                                                                 
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           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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