
PARECER Nº 103/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
82/2019,  QUE,  AUTORIZA O  PODER  EXECUTIVO
MUNICIPAL  A  ABRIR  CRÉDITOS  ADICIONAIS
SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO PARCIAL DE
DOTAÇÃO.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei Ordinária nº. 82/2019, que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares
por anulação parcial de dotação,  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 210/2019, do Poder Executivo, parecer jurídico do Poder Executivo
e parecer jurídico nº 343 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 abrir créditos
para melhorar a infraestrutura da educação, ensejando propiciar: 

“...  o  aumento  do  número  de  salas  de  aula  ao  dar  andamento  na
construção da escola Municipal João Monteiro Cabral e construção
da  quadra  poliesportiva  da  Escola  Municipal  Monteiro  Lobato  ...
bem como suprir parte das despesas com o PASEP cujo valor havia
sido remanejado na LOA. 

As anulações não prejudicam o andamento das ações uma vez que
os projetos ainda estão em fase de elaboração”. 

Por  oportuno,  verifica-se  o  parecer  favorável  do  Contador  da  Prefeitura,
destacando  o  cumprimento  das  normas  relacionadas  à  contabilidade  pública,  e
especialmente:

“… que há saldo orçamentário nas Ações :
- 1058 – Convênio para Construção da Sede da Polícia Rod. Estadual
SC-416, de acordo com a Reserva de Saldo n° 2571/2019, no valor de
R$ 90.000,00;
- 1056 – Construção de Praça Esportiva e de Lazer de acordo com a
Reserva de Saldo n° 1981/2019, no valor de R$ 99.999,00;
- 1049 – Revitalização da Av. André Rodrigues de Freitas de acordo com
a Reserva de Saldo n° 2462/2019, no valor de R$ 200.000,00;
-  1050 – Biblioteca  Pública  Municipal  de  acordo  com a  Reserva  de
Saldo n° 2572/2019, no valor de R$ 200.000,00;”

Ademais, 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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“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). 

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.  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.
Parágrafo único.  Não será admitido aumento da despesa prevista  nos
projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  Municipal,  ressalvado  o
disposto no inciso IV, primeira parte.

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
82/2019  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
82/2019,  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 82/2019.

É O PARECER

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