
PARECER Nº 118/2019

OBJETO:  PROJETO DE LEI Nº  97/2019  -  DISPÕE
SOBRE  A  DESAFETAÇÃO  DE  ÁREAS  DO
MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei nº. 97/2019, que  Dispõe
sobre a desafetação de áreas do Município de Itapoá e dá outras providências , o
qual deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das Comissões Permanentes no dia
09 de setembro do corrente ano. Os membros das Comissões Permanentes reuniram-se
conjuntamente no dia 10 de setembro de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, e,
após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária, do parecer contábil nº 241/2019, do
Poder Executivo, do parecer jurídico do Poder Executivo e do parecer jurídico nº 357 do
Poder Legislativo,  sendo todos favoráveis à  sua tramitação,  passou-se as discussões e
votações para emissão do parecer das comissões permanentes.

Observa-se o objetivo do projeto, explícito na exposição de motivos:

“autorizar  o  Poder  Executivo  a  desafetar  uma  área  no  Balneário
Rosa  dos  Ventos  e  outra  no  Balneário  Cambiju  para  assegurar  a
realização  e  a  conservação  de  serviços  e  obras  vinculados  à
concessão  para  o  abastecimento  de  água  e  de  esgoto  sanitário,
vindo  ao  encontro  da  solicitação  dos  vereadores  Janayna  e
Ezequiel.
Estas  áreas  serão  destinadas  à  instalação  de  um  reservatório  de
água  e  um  pressurizador  de  rede  de  água  tipo  “booster”  que
atenderá a região do Pontal do Norte e Figueira e instalação de um
“booster” para atender a região da Barra do Saí, para solucionar a
falta  de  água  nestas  regiões  durante  as  temporadas;  é  fato
indiscutível  os  problemas  causados  pelo  crescimento  sazonal  do
número de habitantes em nosso município, principalmente durante
o  verão,  quando  aumenta  a  circulação  de  pessoas  devido  ao
turismo. Vale dizer que somente entre janeiro e fevereiro de 2019
foi estimado que 70 mil turistas frequentaram nosso município pela
primeira vez. 
O Contrato Administrativo Nº 48/2012, que ampara a concessão dos
serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento
sanitário,  coloca  como premissa  de  direito  e  obrigação  do  Poder
Executivo declarar  de utilidade pública,  em caráter  de urgência,  e
promover desapropriação ou instituição de servidão administrativa,
estabelecer  limitações  administrativas  e  autorizar  ocupações
temporárias de todos os bens imóveis para assegurar a realização e
a  conservação  de  serviços  e  obras  vinculados  à  concessão,
observado  o  disposto  no  contrato,  arcando  com  os  respectivos
custos.”
 

Por  oportuno,  verifica-se  o  parecer  favorável  do  Contador  da  Prefeitura,
destacando  que  “...  as  despesas  encontram-se  impactada  na  Leis  orçamentária  do
Município, PPA, LDO e LOA.”.

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura, recomendou:
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“Em análise aos aspectos formais e materiais da redação do epigrafado
Projeto de Lei este não apresenta inconstitucionalidade ou ilegalidade
aparentes.  Ante  ao  exposto,  sem  maiores  considerações,  junte-se  o
parecer  contábil,  o anexo documento com a topografia  das  áreas  que
pretende desafetar, elaborado por profssional [sic] competente”

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

“Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto
respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar nº 101/2000, e consta instruído com Parecer Favorável
do contador João Garcia de Souza.
A Proposição,  após  leitura  e  análise  textual  da  matéria,  s.m.j.,  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;
[…] 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:
[…] VI - concessão administrativa dos bens municipais;
Art.  93.  Cabe  ao  Prefeito,  a  administração  dos  bens  municipais,
respeitada a competência da Câmara quantos àqueles utilizados em seus
serviços.
Art. 97. O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens
imóveis,  outorgará  concessão  de  direito  real  de  uso,  mediante  prévia
autorização legislativa e concorrência pública.
§1º  -  A concorrência  poderá  ser  dispensada,  por  lei,  quando  uso  se
destinar à concessionária de serviço público, à entidades assistenciais,
ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.
Art. 100. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito
mediante  concessão,  ou  permissão  a  título  precário,  e  por  tempo
determinado, conforme o interesse público o exigir.
[…] §3º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem
público,  será  feita,  a  título  precário,  por  ato  unilateral  do  Prefeito,
através de decreto.
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.
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. (grifo nosso)
Portanto,  especialmente  nos  termos  do Art.  140,  da  Lei  Orgânica  de
Itapoá,  a  desafetação  de  bens  municipais  dependerá  de  Lei.  E  com
observância  do  Contrato  Administrativo  nº  48/2012,  dos  serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, atesta-se
a justificativa para a Proposição. Assim, após análise, destaca-se que o
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Projeto de Lei Ordinário nº 97/2019 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,  em  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº  97/2019,  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 97/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 10 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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