
PARECER Nº 111/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
84/2019, QUE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS, QUE
DISPÕE  SOBRE  O  CONSELHO  TUTELAR,  E  DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  projeto de lei ordinária nº. 84/2019, que
Altera  as  leis  municipais,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Tutelar,  e  da  outras
providências,  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 339 do Poder Legislativo, bem como, após a análise da ata
nº10 da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Criança de do Adolescente no
dia 15 de agosto de 2019 anexada do presente projeto, passou-se as discussões e votações
para emissão do parecer das comissões permanentes.

Nas  discussões  tem-se  que,  o  presente  projeto  visa  adequar  a  legislação
municipal relativa ao assunto em tela, considerando especialmente que: 

“…  O  objetivo  do  presente  projeto  de  lei  é  a  alteração  das  Lei
Municipais  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Tutelar,  sendo  que  no
artigo  1º  do  presente  projeto  a  intenção  é  alterar  o  contíguo  do
artigo  14  da  Lei  Municipal  nº  546/2015  a  qual  alterou  a  Lei
Municipal  nº  182/2008,  sendo  que  a  vem  de  acordo  com  a
orientação do Tribunal Regional Eleitoral, não deixando especifico
que a eleição deverá ser realizada entre às 08h00min e 12h00min.
Já no artigo 2º do presente projeto a intenção é a alteração do artigo
56  da  Lei  Municipal  nº  182/2008,  suprimindo  as  expressões  “
iniciando duas horas depois do encerramento da votação”, ficando
assim facultado a orientação do TRE … ”.

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 adequar a Lei Municipal nº 546m de 16 de abril de
2015, bem como a Lei Municipal nº 182, de 04 de junho de 2008, para
atender as orientações do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

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. 

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:
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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; 

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
84/2019  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
84/2019,  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 84/2019.

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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