
PARECER JURÍDICO Nº 347/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  81/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: DISPÕE SOBRE O CONTROLE, REGISTROS E
ALIENAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da  Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao Projeto de Lei Ordinário nº 81/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder Legislativo no dia 30 de agosto de 2019, sob protocolo nº 587/2019, em regime ordinário.

No dia  02  de  setembro de  2019,  a  Proposição  deu entrada  no  expediente  da
Reunião  Ordinária.  O  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber
(PSDB), solicitou a leitura da Proposição pelo 1º Secretário Vereador André Vinícius de Araujo
(PSD).Ao  final  do  expediente,  a  Presidência  distribuiu  a  Proposição  para  as  Comissões
Permanentes, em regime ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os Arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos e com os Pareceres
Contábil e Jurídico do Poder Executivo, sendo esses os documentos necessários para garantir a
continuidade de análise e tramitação da Proposição.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa.

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de
Projetos de Lei. Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei dispõe sobre
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o  controle,  registros  e  alienação  dos  bens  públicos  no  âmbito  da  Administração  Pública
Municipal e estabelece outras providências.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
é uma demanda bastante urgente, posto que nosso município está com 30 anos de emancipação e
possui um grande patrimônio de bens públicos, porém ainda não conta com o respaldo legal de
uma lei municipal para nortear atos públicos. Hoje todo o patrimônio municipal é gerido com
base apenas nas leis estaduais e federais, entretanto é necessário que haja uma lei para deslindar
questões  específicas  de  âmbito  municipal.  O principal  objetivo  da  Proposição  é  estabelecer
diretrizes específicas para as particularidades do nosso Município, para resguardar o controle, o
registro e a fiscalização dos bens públicos municipais.

O Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal –
Lei  Complementar  nº  101/2000,  conforme  análise  e  parecer  da  contabilidade  do  Poder
Executivo, assinado pelo contador João Garcia de Souza.

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.  138.  Compete  ao  Prefeito  Municipal,  a
administração  dos  bens  municipais,  compreendendo
como tal, todas as coisas móveis e imóveis, direito e ações
que,  a  qualquer  título,  pertençam  ao  Município,
respeitada  a  competência  da  Câmara,  quanto  àqueles
empregados a serviços desta. (grifo nosso)

Art.  139.  A  alienação  de  bens  municipais  se  fará  de
conformidade com a legislação pertinente. 

Art.  140.  A afetação  e  a  desafetação  de  bens  municipais
dependerá de lei.

Art. 141. O uso de bens municipais poderá ser feito mediante
concessão, permissão ou autorização, conforme o interesse
público o exigir.
Parágrafo  único.  O  Município  poderá  ceder  seus  bens  a
outros entes públicos, inclusive os da Administração indireta,
desde que atendido o interesse público. 

Art.  142.  O  Município  poderá  ceder  a  particulares,  para
serviços de caráter  transitório,  conforme regulamentação a
ser expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas e operadores
da Prefeitura, desde que os serviços da municipalidade não
sofram  prejuízo  e  o  interessado  recolha  previamente  a
remuneração  arbitrada  e  assine  termo de  responsabilidade
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pela conservação e devolução dos bens cedidos.

Art. 143. A concessão administrativa dos bens municipais de
uso especial e dominiais dependerá da lei de licitação e far-
se-á mediante contrato por prazo determinado, sob pena de
nulidade do ato. 
§1º - A licitação poderá ser dispensada nos casos permitidos
na legislação aplicável. 
§2º - A permissão, que poderá incidir  sobre qualquer bem
público, será feita mediante licitação, a título precário e por
decreto. 
§3º - A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem
público,  será  feita  por  portaria,  para  atividades  ou  usos
específicos e transitórios.

Art.  144.  Nenhum  servidor  será  dispensado,  transferido,
exonerado  ou  terá  aceito  seu  pedido  de  exoneração  ou
rescisão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens
patrimoniais da Prefeitura ou da Câmara ateste que o mesmo
devolveu os bens móveis do Município que estavam sob sua
guarda.

Art. 145. O órgão competente do Município será obrigado,
independentemente  de despacho de qualquer  autoridade,  a
abrir  inquérito  administrativo  e  a  propor,  se  for  o  caso,  a
competente  ação  civil  e  penal  contra  qualquer  servidor,
sempre que forem apresentadas denúncias contra o extravio
ou danos de bens municipais.

Em análise textual da Proposição, verifica-se a conformidade legal da Proposição
com as disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá, especialmente do respeito às regras
definas na seção da Administração de Bens Patrimoniais do município de Itapoá.

Para a Câmara Municipal de Itapoá, destaca-se que todos os bens adquiridos pela
Câmara devem ser geridos pela própria Casa, entretanto esse patrimônio pertence ao Município.
Assim, para a baixa patrimonial,  após análise da Comissão de Patrimônio da Casa,  deve-se
adotar o procedimento contido no Parágrafo Único do Art. 10, da Proposição em análise. A
Câmara serve-se como uma Unidade Administrativa, e todos os seus respectivos bens móvel que
tornar-se inservível, deverá ser devolvido ao Setor de Patrimônio do Município para análise e
verificação  da  possibilidade  da  recuperação  e  remanejamento  entre  outras  Unidades  da
Administração Pública Municipal. Inclusive, é exatamente esse o procedimento que a Casa já
tem realizo em anos anteriores.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 81/2019 não
apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os
ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. Desta feita, opino pela regular tramitação,
nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 03 de setembro de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor Jurídico do Legislativo

[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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