
PARECER Nº 102/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
74/2019, QUE, ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 34, DE
29  DE  JUNHO  DE  2001,  QUE  DISPÕE  SOBRE  O
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO
DE ITAPOÁ E ESTABELECE AS DIRETRIZES DO
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei Ordinária nº. 74/2019, que
Altera  a  Lei  Municipal  nº  34,  de  29  de  junho  de  2001,  que  dispõe  sobre  o
Sistema Municipal de Ensino do Município de Itapoá e estabelece as diretrizes
do sistema municipal de educação,  o qual deu entrada na Casa e foi distribuído para
análise das Comissões Permanentes no dia 19 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  207/2019,  do  Poder  Executivo,  parecer  jurídico  do  Poder
Executivo, parecer nº009/2019 do Conselho Municipal de Educação e parecer jurídico nº
336  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 acompanhar
as mudanças nacionais na legislação da Educação Básica, destacando-se: 

“as  mudanças  na  legislação  da  Educação  Básica,  em  especial  a
implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos no Brasil, a
Educação Infantil sofreu alterações, sobretudo no limite de idade…
O ensino fundamental  obrigatório,  com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,
terá por objetivo a formação básica do cidadão … A aprovação do
Projeto de Lei de alteração do Sistema Municipal  de Educação já
dispõe  de  grande  legitimidade,  uma  vez  que,  os  Conselheiros
Municipais  de  Educação,  representantes  de  vários  segmentos  da
sociedade  civil,  e  dos  profissionais  da  educação,  da  rede  pública
municipal e estadual e da rede de ensino privada ... já analisaram e
aprovaram a Minuta do Projeto, emitindo o Parecer Favorável”.  

Conforme  destacado  na  justificativa  ao  projeto  de  lei,  houve  a  manifestação
favorável à aprovação, pelos membros que compõem o Conselho Municipal de Educação,
nos termos do seu parecer nº 009/2019, exarado e aprovado pelo referido colegiado em 15
de agosto de 2019.

Por  oportuno,  verifica-se  o  parecer  favorável  do  Contador  da  Prefeitura,
destacando  o  cumprimento  das  normas  relacionadas  à  contabilidade  pública,  e
especialmente “haver previsão orçamentária nas Leis Municipais, PPA, LDO e LOA, para
custar [sic] as despesas do referido Projeto” 

Cabe  destacar  a  manifestações  no  parecer  do  assessor  jurídico  do  Poder
Legislativo de Itapoá, conforme transcrito:
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“… a Proposição tem o propósito de adequar a legislação municipal com
a legislação federa da Educação Básica, em especial a implantação do
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos no Brasil. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional — LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, alterada pela Lei Federal nº11.274, de 6 de fevereiro de 2006,
instituiu o Ensino Fundamental  de 9 (nove) anos,  iniciando-se aos 6
(seis) anos de idade, como prescreve o art. 32 com nova redação ...

Por conta dessa mudança,  a  Emenda Constitucional  n°  53,  de  19 de
dezembro  de  2006,  alterou  a  redação  do  inciso  IV  do  art.  208  da
Constituição Federal que antes prescrevia “de zero a seis anos de idade”,
passando a ter a seguinte redação:

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade;”

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

“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; 
… 
XI  -  manter,  com  a  cooperação  técnica  e  financeira  da  União  e  do
Estado,  programas  de educação pré-escolar  e  de ensino fundamental;
XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que
propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente; 
…
Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
74/2019  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
74/2019,  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 74/2019.

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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