
PARECER Nº 122/2019

OBJETO:  PROJETO DE LEI Nº 64/2019 - INSTITUI
A MARCA TURÍSTICA “ITAPOÁ” E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar  o  Projeto de Lei  nº.  64/2019,  oriundo do
Poder  Executivo  que  Institui  a  marca  turística  “ITAPOÁ”  e  dá  outras
providências,  o qual deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das Comissões
Permanentes  no  dia  01  de  julho  do  corrente  ano.  Os  membros  das  Comissões
Permanentes  reuniram-se  conjuntamente  no  dia  17  de  setembro  de  2019, sob  a
presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária,
do parecer jurídico favorável do Poder Executivo e do parecer jurídico nº 314 do Poder
Legislativo, apontando ausência do parecer contábil do contador da prefeitura, e que,
“há ilegalidade em virtude de conflito com as disposições contidas nos Arts. 2º e 3º da
Lei  Municipal  nº 78/2006 … que poderá ser sanado, com as adequações  para se
evitar  conflitos”  passou-se  as  discussões  e  votações  para  emissão  do  parecer  das
comissões permanentes.

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

“…  trata  da  marca  turística  de  Itapoá.  Esta  que  faz  parte  de  um
processo  permanente  de  planejamento  municipal,  constituindo-se
como  o  instrumento  básico,  global  e  estratégico  da  política  de
desenvolvimento  turístico  local.  Assim,  foi  desenvolvida  uma
imagem que reproduz conceitualmente  a  versatilidade  das  belezas
naturais que são características marcantes do município de Itapoá,
tornando  a  marca  turística  um  instrumento  que  possibilita  o
fomento do turismo na cidade.
O ícone e a cor presentes na letra “I” simbolizam o Farol de Itapoá,
um dos pontos turísticos mais conhecidos do município. O formato
de canoa na letra “T”, junto ao tom de azul utilizado, representa o
céu,  o  mar,  a  pesca  e  o  encontro  do  rio  com o  oceano.  O  ícone
sobre  a  primeira  letra  “A”  representa  a  arte  e  a  arquitetura  da
Capela  Nosso  Senhor  Bom Jesus,  que  fazem parte  do  patrimônio
cultura de Itapoá. O “P” teve sua forma alterada para simbolizar a
ponta  de  um  bico  de  pássaro,  representando  assim  a
MariaCatarinense,  uma  das  espécies  raras  que  compõem  a  fauna
local.  O verde da letra  “O” representa a  flora local,  caracterizada
pela  vegetação  típica  da  mata  atlântica.  O  último  “A”  no  tom
laranja é associado a gastronomia e seu ícone lembra o formato de
um camarão, fruto do mar bastante presente na culinária de Itapoá.
Sendo  assim,  a  marca  deve  ser  bem  trabalhada  e  divulgada  para
transmitir  a  identidade  do  local  ao  turista,  Neste  sentido,  ela
carrega consigo as principais características e simbologias do local,
pois,  o turista  associa a imagem com o destino de acordo com os
aspectos do local ou, até mesmo, em função das características da
sua população. Ter um destino turístico com uma marca formada é
essencial  para o reconhecimento e a lembrança do visitante.  Pode
representar associação de atrações, de pessoas e seu estilo de vida
ou um atrativo em especial.
Desta  feita,  considerando  a  importância  publicitária  da  marca
"ITAPOÁ",  por  ser  uma importante ferramenta  para o turismo no
município, atividade esta que fomenta o aumento de recursos para a
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cidade,  trazendo  benefícios  sociais  e  financeiros,  nasce  a
obrigatoriedade de editar lei que a oficialize..” 

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

“Sobre o impacto impacto orçamentário e financeiro com as disposições
do presente Projeto de Lei, até a presente data, não consta nos anexos da
Proposição o respectivo Parecer Contábil da Prefeitura, imprescindível
para  resguardar  os  limites  e  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal  –  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Assim,  recomenda-se  ao
Departamento Legislativo para  comunicar  o  Poder Executivo sobre a
necessidade de apresentação do respectivo parecer contábil.
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  pesquisa  e  análise  da  legislação  municipal  para  o  uso  de
identificação  visual  ou  marca  própria  pelo  Poder  Executivo,  para
publicidade  governamental  com  símbolos  e  elementos  gráficos  no
município de Itapoá-SC, destaca-se as disposições da Lei Municipal nº
78/2006, de origem do Poder Legislativo, conforme segue:
Art. 1 [sic] Os bens públicos, tais como imóveis, veículos, maquinários,
entre  outros,  de  propriedade  do  Município  de  Itapoá  (SC),  das
Fundações e Autarquias Municipais e das entidades mantidas pelo Poder
Público Municipal, devidamente registrados e licenciados, bem como os
locados ou que prestem serviços públicos ao Município, sob regime de
concessão ou permissão, serão identificados obrigatoriamente em ambas
as laterais externas, em tamanho padrão de 30,00 x 20,00 centímetros,
com as seguintes especificações:
I. com o Brasão do Município;
II. com as cores da bandeira de Itapoá;
III. com a inscrição do respectivo órgão a que esteja vinculado;
IV. numeração sequencial crescente;
V. número do telefone do respectivo órgão responsável;
VI. a inscrição do respectivo órgão a que esteja vinculado.
§ 1º Os veículos de duas rodas são dispensados da identificação referida
nesta Lei, salvo o disposto nos incisos II e IV.
§ 2º Os uniformes escolares deverão conter, obrigatoriamente, o Brasão
Municipal e ter como predominante as cores azul e branco do Município
de Itapoá (SC).
Art. 2 [sic] Placas indicativas, informativas, ou de publicidade de obras
públicas, faixas, painéis, outdoors, anúncios, panfletos, e demais meios
de  divulgação  através  da  imprensa  escrita  e  televisiva,  referente
divulgação  institucional,  deverão  constar  o  Brasão  e  as  cores  da
bandeira, do Município.
Art. 3 [sic] Em qualquer dos casos referidos fica expressamente vedado
alterar  as  cores  do  padrão  da  bandeira  de  Itapoá:  azul,  branco  e
vermelho, bem como o uso de qualquer logomarca, logotipo, pinturas,
dísticos, insígnias, símbolos, ou qualquer outro meio que possa associar
os bens e as publicidades com a Administração Municipal. (grifo nosso)
Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá
(LOM), destaca-se os Incisos I, II e VII, do Art. 13, §1º, do Inciso XXI,
do Art.  17,  Inciso  XXXII,  do Art.  68,  e  do Art.  93,  todos da LOM,
conforme seguem:
Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe couber;
[...]  VII  -  dispor  sobre  a  organização,  administração  e  execução  dos
serviços municipais; 
Art.  17.  A administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  de
qualquer  dos  poderes  do  Município,  obedece  aos  princípios  da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  eficiência  e,
também, ao seguinte:
[...] XXI
[…]  §1º  -  A  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e
campanhas  dos  órgãos  públicos  deverão  ter  caráter  educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.
Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[…] XXXII - executar atos e providências necessárias à prática regular
da  administração,  observados  os  princípios  da  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
Art.  93.  Cabe  ao  Prefeito,  a  administração  dos  bens  municipais,
respeitada a competência da Câmara quantos àqueles utilizados em seus
serviços. (grifo nosso) 
Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
64/2019  não  consta  com  o  respectivo  Parecer  Contábil  do  Poder
Executivo. E também, s.m.j., há ilegalidade em virtude de conflito com
as disposições contidas nos Arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 78/2006, de
origem  do  Poder  Legislativo,  mas  que  poderá  ser  sanado,  com  as
adequações para se evitar conflitos entre a presente Proposição com a
Lei Municipal nº 78/2006.”

Desta  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas,  em  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº  64/2019,  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 64/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 17 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] 
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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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