
PARECER Nº 106/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
89/2019, ORIUNDO DO PODER LEGISLATIVO, QUE
AUTORIZA  FIRMAR  CONVÊNIO  COM  O
GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO
DAS  RELAÇÕES  EXTERIORES  –  AGÊNCIA
BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (ABC), E COM A
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES  DE
CÂMARAS  MUNICIPAIS  (ABRASCAM)  COM  A
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei Ordinária nº 89/2019, que
Autoriza  firmar convênio  com o  Governo  Federal,  através  do  Ministério  das
Relações  Exteriores  –  Agência  Brasileira  de  Cooperação  (ABC),  e  com  a
Associação  Brasileira  de  Servidores  de  câmaras  municipais  (ABRASCAM) ,
originário  do  Poder  Legislativo,  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 jurídico nº 344 do Poder Legislativo, favorável à sua tramitação, bem como,
dada a ciência dos demais documentos assessórios que acompanham o projeto, tais como,
o  Acordo Básico  de  Cooperação  Técnica  entre  a  República  Federativa  do  Brasil  e  a
República Democrática do Timor-Leste, ofícios e correspondências eletrônicas entre as
entidades parceiras e interessadas, que foram lidos por ocasião da sua entrada na Casa
durante  a  sessão ordinária  do último dia  26,  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 “autorizar a
cessão de servidor público”, “vinculado à Câmara Municipal de Itapoá” por meio de
“convênio com o Governo Federal com o objetivo final de apoio o fortalecimento do
Parlamento  Nacional  da  República  Democrática  de  Timor  Leste”.  Além  disto,
destacou-se na exposição de motivos ao projeto em questão que: 

“solicita-se  a  designação  do  técnico  legislativo  FRANCISCO
XAVIER SOARES FILHO, para execução do referido produto, cujo
período  previsto  de  implementação  é  de  quatro  meses,  em  Díli,
Timor-Leste,  de acordo com o projeto de cooperação firmado. Tal
indicação do respectivo servidor se deve em virtude de seu amplo
conhecimento em tecnologias  de  informação e  comunicação,  e  de
sua  visibilidade  ao  apresentar  importantes  projetos  técnicos  em
software livre e que proporcionaram significativa redução de custos
e  consequente  proteção  ao  erário  aos  municípios  brasileiros,  em
eventos  de  repercussão  nacional  apresentados  no  Senado Federal,
nos  anos  de  2012,  2017  e  2018,  em  Brasília-DF,  no  evento
denominado ENGITEC”. 

“Os custos logísticos envolvidos (passagem, diárias e seguros-viagem)
do  técnico  brasileiro  serão  custeados  pela  Agência  Brasileira  de
Cooperação (ABC/MRE) - Projeto BRA13008-S308, e pelo Parlamento
de  Timor-Leste.  Está  prevista  ainda,  no  âmbito  do  projeto,  visita  do
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técnico  designado  à  Agência  Brasileira  de  Cooperação  para  reunião
preparatória à missão”

Por oportuno, verifica-se que foi anexado ao presente projeto, o Prejulgado nº1009
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que dispõe:

“A disposição ou cessão de servidores a órgãos ou entidades públicas de
outras  esferas  pode  se  dar  desde  que  respaldada  em  autorização
legislativa  vigente,  amparada  em  norma  legal,  formalizada  por
instrumento adequado (Portaria, Resolução, etc.), e constando do ato as
condições da cessão …

Em face do preceituado no art. 62 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei
de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF),  o  custeio  pelo  Município,  de
despesas  de  competência  de  outros  entes,  somente  será  admitido  se
estiver  contemplado  na  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  na  lei
orçamentária  anual,  e  pactuado  entre  os  entes,  através  de  convênio,
acordo, ajuste ou congênere, conforme dispuser legislação específica …

A Câmara de Vereadores somente poderá suportar o ônus do pagamento
da  remuneração  e  encargos  dos  servidores  cedidos  para  órgãos  e
entidades de outros entes da Federação, se atendidos os requisitos do art.
62 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal.”

A referida base legal para a cessão de servidor público, está prevista no capítulo
IV da Lei Complementar Municipal nº44/2014. 

Além do parecer do TCE/SC acima mencionado, para complementar a análise,
acompanham  o  presente  projeto  outros  documentos,  tais  como,  o  Acordo  Básico  de
Cooperação Técnica entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática do
Timor-Leste,  ofícios  e  correspondências  eletrônicas  entre  as  entidades  parceiras  e
interessadas.

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

“Em análise  das  disposições  legais  da  Proposição,  destaca-se  que  há
respaldo  legal  especialmente  na  Lei  Complementar  Municipal  nº
44/2014, bem como nas demais normas jurídicas infraconstitucionais…

Conforme análise contábil, atesta-se que não há impacto orçamentário e
financeiro,  pois  os  valores  remuneratórios  já  estão  impactados  no
orçamento da Câmara Municipal de Itapoá, e não há qualquer acréscimo
de despesas públicas que possam recair sobre o erário municipal. Assim,
o Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.

A Proposição em análise não conflita com a competência privativa da
União  Federal  (artigo  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).”

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:
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“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; 

Art. 29. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
...
XII  -  aprovar  consórcios  com  outros  municípios,  ou  qualquer  outro
instrumento celebrado pelo Município com a União, o Estado, ou outra
pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições
estrangeiras ou multinacionais quando se tratar de matéria assistencial,
educacional, cultural ou técnica, que não convênio;

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

Art. 157. Ao Município é facultado conveniar com a União ou o Estado
a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando
lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros, para a execução do serviço
em  padrões  adequados,  ou  quando  houver  interesse  mútuo  para  a
celebração do convênio.

O convênio e/ou acordo somente poderá será celebrado somente após a
aprovação da presente Proposição, e a consequente publicação da Lei
Municipal em Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, e com
observância das disposições contidas na presente Proposição, e demais
normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas ao caso.

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
89/2019  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
89/2019,  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 89/2019.

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]
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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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