
PARECER Nº 137/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIA  Nº
104/2019, QUE, 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.

Ao serem incumbidos de analisar o projeto de lei ordinária nº 104/2019, que
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 , o qual deu entrada na casa
e  foi  distribuído  para  análise  das  comissões  permanentes  no  dia  23  de  setembro  do
corrente ano. Os membros das Comissões Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia
01 de outubro de 2019, sob a  presidência da Vereadora Janayna,  e,  após a leitura do
referido Projeto de Lei Ordinária, do parecer jurídico e do parecer contábil nº45/2019
ambos do Poder Executivo e parecer jurídico nº 364 do Poder Legislativo, sendo todos
favoráveis, passou-se as discussões e votações para emissão do parecer das comissões
permanentes.

Na exposições de motivos tem-se, que o presente projeto “pretende alterar o
valor máximo para celebração do convênio para a prestação de serviços assistenciais
à saúde na unidade do Pronto Atendimento 24 horas” considerando que: 

“… o valor aprovado pela Lei Municipal Nº 727, de 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  Nº  727  foi  criada  em  2017,  porém  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.
Julgando que computamos mais de 36 mil atendimentos médicos e
quase 4 mil exames laboratoriais no PA 24 horas, entre 01/11/2018
até agosto deste ano, é imperativo promover a atualização do valor
calculado  na  Lei  Nº  727/2017 segundo a  previsão  da  LOA 2020,
especialmente porque esta ação é estritamente necessária para que
possamos  dar  continuidade  à  prestação  dos  serviços  médicos  e
exames laboratoriais para a população.”.

O contador  da  prefeitura  manifestou-se  favorável,  considerando que  “há  saldo
orçamentário na dotação supracitada no exercício de 2019 e 2020”, destacando:
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Considerando as disponibilidades orçamentárias no quadro abaixo: 
 Código Òrgão Unidade Função Sub -

Função
Programa Projeto 

Atividade 
F.R. Sub -

elemento

Saúde
(2019)

269 014 001 010 301 013 2200 01020100 333904399 R$
544.848,06

Saúde
(2020)

2 014 001  010 301 013 2200 01020100 333904399 R$
2.350.212,58

 
Ademais, fundamenta-se a sua legalidade e constitucionalidade, destacando-se as

manifestações exaradas pelo assessor jurídico do Poder Legislativo, conforme citados em
seu parecer:

“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;
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  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas,  a  Presidente  prossegue  com  a  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº
104/2019,  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 104/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 01 de outubro 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]
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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).
Pode-se consultar a autenticidade e integridade do documento no site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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