
PARECER JURÍDICO Nº 364/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  104/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 727, DE 28 DE
SETEMBRO  DE  2017,  QUE  AUTORIZA O  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  A
CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL POR MEIO DE CONVÊNIO VISANDO
FIRMAR  PARCERIA  EM  PROL  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24
HORAS DO MUNICÍPIO.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da  Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao Projeto de Lei Ordinário nº 104/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder  Legislativo  no  dia  20  de  setembro  de  2019,  sob  protocolo  nº  660/2019,  em regime
ordinário.

No dia  23  de  setembro de  2019,  a  Proposição  deu entrada  no  expediente  da
Reunião  Ordinária. O  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber
(PSDB), solicitou a leitura da Proposição pelo 1º Secretário Vereador André Vinícius Araújo
(PSD). Ao  final  do  expediente,  a  Presidência  distribuiu  a  Proposição  para  as  Comissões
Permanentes, em regime ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os Arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta  instruída com Exposição de Motivos,  Parecer  Contábil  e
Parecer Jurídico, sendo esses os documentos necessários para análise da matéria.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa.

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de
Projetos de Lei. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei busca alterar
a Lei  Municipal nº 727, de 28 de setembro de 2017, que autoriza o município de Itapoá a
conceder subvenção social por meio de convênio, visando firmar parceria em prol da prestação
de serviços assistenciais à saúde na unidade de Pronto Atendimento 24 horas do município.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
pretende alterar  o  valor  máximo para  celebração do convênio  para  a  prestação de  serviços
assistenciais à saúde na unidade do Pronto Atendimento 24 horas; isto porque o valor aprovado
pela Lei Municipal Nº 727/2017 é de R$ 2.945.280,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e
cinco mil e duzentos e oitenta reais) e atualmente o contrato anual é de R$ 2.845.226,32 (dois
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos),
este que terminará em 31/10/2019. A Lei Municipal nº 727/2017, mesmo prevendo o reajuste
anual  do  valor  do  convênio  pelo  INPC,  a  correção  do  índice  só  será  computada  no  dia
10/10/2019, e por sua vez a LOA 2020 (enviada para apreciação desta Casa de Leis em 13/09
por meio do PLO Nº 100/2019), estipulou o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil
reais) para subvenção social.

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 Ricardo Lastra CRC/SC 061441/O-7 e
também assinado pelo contador e Secretário da Fazendo Carlito Joaquim Custódio Júnior.

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; 
[...]
X -  organizar  e  prestar,  diretamente,  ou  sob  o  regime  de
concessão  ou  permissão,  os  serviços  públicos  locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
[...]
XV - prestar, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da
população, inclusive assistência nas emergências médico
hospitalares de pronto-socorro, com recursos próprios ou
mediante convênios com entidades especializadas (grifo
nosso);

Assim, após análise,  destaca-se que o Projeto de Lei nº 104/2019 não apresenta
ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames
regimentais  da Câmara Municipal  de Itapoá.  Desta feita,  opino pela regular tramitação, nos
termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 24 de setembro de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor Jurídico do Legislativo

[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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