
PARECER Nº 112/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
85/2019,  QUE,  DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA
“ADOTE  UM  POSTO  DE  SALVAMENTO
AQUÁTICO”,  NO  ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE
ITAPOÁ-SC.

Ao serem incumbidos de analisar o  projeto de lei ordinária nº. 85/2019, que
Dispõe sobre o programa “Adote um Posto de Salvamento Aquático”, no âmbito
do município de Itapoá-SC,  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 03 de setembro de 2019, sob a
presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária e
parecer jurídico favorável nº 338 do Poder Legislativo, passou-se as discussões e votações
para emissão do parecer das comissões permanentes.

Nas discussões tem-se que, o presente projeto visa expedir norma que torne
legal a manutenção dos postos salva-vidas, buscando especialmente: 

“…  garantir  uma  nova  forma  de  promoção  de  manutenção  da
infraestrutura  dos  postos  de  Salvamento  Aquáticos  localizados  ao
longo da orla do município de Itapoá-SC, através da promoção de
parcerias públicoprivado,  [sic] em que privilegie a  economicidade
ao  erário  municipal,  e  ainda  promova  a  publicidade  do  comércio
local,  o  fortalecimento  do  engajamento  das  associações  e  das
pessoas que queiram contribuir mais com o Estado.
… Importante mencionar que esses Guarda-Vidas [sic] são morados
[sic] de Itapoá, que realizam treinamentos de salvamento aquático,
intenso  preparo  físico,  instruções  de  primeiros  socorros,  entre
outras preparações, para servir e proteger os milhares de banhistas
que visitam anualmente, na temporada de verão de Itapoá.
… todas as  formas de apoio e de fortalecimento para melhorar as
condições  de  trabalho  dos  Guarda-Vidas  [sic]  de  Itapoá  é  bem
vinda.  E esse programa também ajudará na obtenção de melhores
resultados  operacionais  aos  Guarda-Vidas  Civis,  [sic]  Bombeiros
Militares de Itapoá, Prefeitura de Itapoá, e aos moradores e turistas
de  Itapoá,  para  juntos  alcançarmos  o  principal  objetivo,  que  é
proteger as vidas dos banhistas das nossas praias.”.

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

“… De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa,
a  Proposição  busca  garantir  uma  nova  forma  de  promoção  de
manutenção  da  infraestrutura  dos  postos  de  Salvamento  Aquáticos
localizados  ao  longo  da  orla  do  município  de  Itapoá-SC,  através  da
promoção  de  parcerias  público-privado,  em  que  privilegie  a
economicidade ao erário municipal, e ainda promova a publicidade do
comércio local, o fortalecimento do engajamento das associações e das
pessoas que queiram contribuir mais com o Estado. 
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O Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, pois não apresenta criação de
despesas  e  impacto  orçamentário  e  financeiro,  especialmente  para  o
Poder  Executivo.  Inclusive,  todas  as  despesas  das  manutenções  dos
Postos “adotados” de Salvamento Aquático, estes serão suportados pela
iniciativa privada, o que proporcionará economicidade ao erário com o
não pagamento dessas despesas. 

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).

Trata-se  de  matéria  permissível  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,
conforme preceitua as seguintes disposições da Lei Orgânica de Itapoá,
conforme segue: 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; […] 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços
municipais; 
VIII  -  dispor  sobre  a  administração,  utilização  e  alienação  dos  bens
públicos; [...] 
XIV  -  estimular  a  participação  popular  na  formulação  de  políticas
públicas  e  sua  ação  governamental,  estabelecendo  programas  de
incentivo a  projetos  de organização  comunitária  nos campos social  e
econômico, cooperativas de produção e mutirões; [...] 
XXII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e
outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável; […] 
XXX - dispor sobre a fiscalização, a segurança, a utilização, a higiene e
a limpeza da orla marítima e de rios, observadas as normas da União;[...]
XXXIII - regular as condições de utilização dos bens de uso comum; 
XXXIV - regular,  executar,  licenciar,  fiscalizar,  conceder,  permitir ou
autorizar, conforme o caso: […]
f) a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer
outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder e
polícia municipal;

Art. 181. O Município poderá articular-se com os governos Federal e
Estadual,  visando  a  implantação  e  operação  do  serviço  de  busca  e
salvamento no limite do mar territorial.

Por fim, em análise da sequências dos Artigos da Proposição, nota-se
equivoco na  numeração do último artigo,  com a sequência incorreta.
Onde  deveria  constar  o  Art.  6º  consta  como  Art.  3º  da  Proposição.
Destaca-se que em análise da minuta preliminar dessa Proposição, que
foi encaminhada pelo Vereador autor antes do protocolo, essa sequência
de  artigos  estava  correta.  E  que  na  própria  redação  final  é  possível
corrigir essa situação indicada. 

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
85/2019  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
85/2019,  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
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Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência,
manifestam-se com parecer favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 85/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 03 de setembro 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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