
PARECER Nº 126/2019

OBJETO:  PROJETO DE LEI Nº 77/2019 - INSTITUI
CASA DO CIDADÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº  77/2019,  oriundo do
Poder  Executivo  que  Institui  Casa  do  Cidadão,  de  Prefeitura  Municipal  de
Itapoá e Dá Outras Providências,  o qual deu entrada na Casa e foi distribuído para
análise das Comissões Permanentes no dia 05 de agosto 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 já
com as Emendas Legislativas 54, 55 e 56/2019, do parecer jurídico e do parecer contábil
nº202, ambos do Poder Executivo e do parecer jurídico nº 324 do Poder Legislativo, 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:

“A Casa do Cidadão é de extrema importância aos munícipes, pois
engloba  vários  serviços  de  atendimento  para  confecção  de
documentos,  como  por  exemplo,  a  expedição  de  Registro  Geral
(RG/identidades),  Alistamento  Militar,  Carteira  de  Trabalho,
Seguro-desemprego, Junta Militar, Gleba, Associações, SINE com a
captação e encaminhamento de vagas para emprego, e futuramente,
INSS  e  CIRETRAN.  Além  desses  serviços  terá  o  PROCON,  a
Ouvidoria e o atendimento aos Microempreendedores, com serviços
de abertura de empresas, emissão de notas fiscais, emissão de DAS,
orientações  e  tira  dúvidas,  declaração  de  IRPJ,  treinamentos  e
consultorias em empreendedorismo.
Desta forma,  na principal  avenida do centro da cidade está  sendo
locado um amplo local, com aproximadamente 100 m², uma sala de
recepção, quatro banheiros, uma sala ampla onde serão acomodados
todos os funcionários que atendem os cidadãos, mais três salas para
Chefias,  reuniões  e  arquivo,  além  de  uma  copa,  varanda  atrás,
centralizando,  enfim,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento
Socioeconômico.
Todos se beneficiarão com este local, pois em um só lugar gozarão
de  um  excelente  atendimento  para  solucionar  muitos  problemas
relacionados  a  documentações  e  processos,  além  do  bom  espaço
que encontrarão e da proximidade com a população da área central
da cidade com a maior densidade demográfica” 

Manifestou-se o contador do Poder Executivo, “que as despesas para custear o
referido Projeto, encontram-se prevista nas lei orçamentárias do Município”.

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
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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 relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM),
destaca-se:
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;
Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº
77/2019 não consta instruído com os Pareceres Contábil e Jurídico do
Poder  Executivo,  sendo  necessário  a  anexação  à  Proposição  desses
documentos. Nos demais aspectos, o Projeto 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 77/2019 com redação composta
pelas  Emendas  Legislativas  nº  54,  55  e  56/2019,  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 77/2019.

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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