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Referente: PLE n° 005/2022

Autoria:  Prefeito  lzaias Santana

Tema:   Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operagao  de  cr6dito  com  a  Caixa

Econ6mica Federal - CEF,  com a garantia da Uniao, e da outras providencias.

PARECER N° 033.1 /2022/SAJ/JACC

Ementa:     Projeto     de     Lei     do     Prefeito.

Autorizagao  legislativa  para  contratagao  de

operagao     de     cr6dito     junto     a     Caixa

Econ6mica Federal, com garantia da  Uniao.

Possibilidade.  Prosseguimento.

I.         RELATORIO

1.       Trata-se  de  Projeto  de  Lei  de  autoria  do  Prefeito  /za/'as

Sanlana,   pelo   qual   busca   autorizagao   da   Camara   de   Vereadores   para   a

contratagao  de  operagao  de  cr6dito   (emprestimo)  junto   a   Ca/.xa  Econ6m/.ca

Federal.

2.       Segundo  o  autor,  o empr6stimo  pretendido sera  destinado

em sua  integralidade ao Serv/.go Auf6nomo de Agt/a e Esgofo (SAAE),  a fim

expandir os servigos de fornecimento de agua  tratada e coleta  e tratamento

esgoto, tudo nos moldes estabelecidos pelo Marco Legal do Saneamento,  Lei

14.026/2020, a qual fixou prazos para tais medidas.
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3.       0     projeto     veio     acompanhado     de     declaraeao     de

responsabilidade fiscal (fls. 07) e cronograma de desembolso financeiro (fls.  08 e

09).

Ii.        FUNDAMENTAeAO

1.       0  tema  em  aprego  encontra  nao  encontra  restri?6es  na

repartigao  de  competencias  estabelecida  para  os  entes federados,  cabendo  ao

Municipio legislar sobre tal tema.

2.       Por  sua  vez,  podemos  enquadrar  a  mat6ria  em  questao

como  "assuntos  de  interesse  local",  nos  termos  do  inciso  I,  do  artigo  304  da

Constituigao Federal,  posto que a proposigao em questao visa atender interesse

local,   atinente   a   infraestrutura   de   saneamento   basico   no   ambito   municipal,

prestada diretamente pelo Poder Municipal.

3.       0  Prefeito  possui  legitimidade  para  postular  a  pretendida

autorizagao,  conforme expressa disposigao do art.  61,  inc.  XXV,  da  Lei  Organica

do  Municl'pio:

Artigo 6]  -Compete ao Prefeito, entre outras atribuic6es:
(. .  .)

XXV - contrair empiestimos e realizar opera¢6es de ciedito, mediante

pr6via autorizacao da Camara;

4.       A camara compete autorizar ou nao a pretendida operas

Artigo 27 - Compete a Camara Municipal, com a saneao do Prefe
nao exigida esta para o especificado no inciso IV do artigo 28, dis
sobre todas as mat6rias de competencia do Municipio e, especialme

(. .  .)

1  Art`  30.  Compete aos  Municipios:

I - legislar sobi.e assuntos de interesse local:
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V - autorizar a concessao de empr6stimos e operac6es de ciedito;

5.                    Verificada  a  regularidade  dos  aspectos  formais  da

proposta  legislatjva,  no m6rito,  o  projeto  nao apresenta vicio  material  ou  mesmo

formal,  de  modo que  nao se constata  qualquer inconstitucionalidade,  ilegalidade

ou antijuridicidade.

6.       Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposigao    a

Consultoria  Juridica  desta  Casa  de  Leis,  em  atendimento  ao  artigo  462,  da  Lei

Organica  do  Municipio,  o  parecer 6 no sentido de que o  Projeto de  Lei,  esta  em

condig6es   de   regular  tramitagao,   nao  apresenta  6bices   sob  os  aspectos  de

constjtucionalidade,  legalidade ou juridicidade.

7.       Por  derradeiro,  apenas  em  carater  meramente  sugestivo,

pontua-se  que  a  Comissao  de  Finangas  e  Ongamento,  ou  o  plenario,  se  assim

entender,   podera  solicjtar  do  Munici'pio  a   minuta  contratual  da  operagao  em

questao,   antes   de   sua   efetivagao,   para   que   possa   analisar   as   condig6es
financeiras  em  que  o  neg6cio  esta  sendo  pactuado,   sobretudo  em  face  de

operag6es de ctedito anteriores, evitando-se danos futuros ao efario.

Ill.       CONCLUSAO

1.       Face ao exposto, sem qualquer avaliagao sobre o m6ritoda

proposta,  conclui'mos  que  a  presente  propositura  nao  apresenta  impediment

para tramitagao.

2 Art. 46 -Todos os projetos que tramifarem pela Camara serao enca
Assessoria Juridica do Legislativo.
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2.       Avangando    a    propositura,    devefa    ser    submetida    as

Comiss6es de a) Constituigao e Justiga; b) Obras, Servj?os Pdblicos e Urbanismo

e c) Finangas e Orgamento.

3.       Recebendo o projeto de Lei parecer favofavel das referidas

comiss6es e,  sendo encaminhado ao  Plenarlo,  sujeitar-se-a a  apenas  urn turno

de  discussao  e  votagao  e  dependefa  do  voto  favofavel   da   maioria  simples,

presentes,  pelo menos,  a  maioria absoluta dos  membros da  Camara,  conforme
art,167.  inc.Ill.  da  Constituicao Federal.

4.       Neste tipo  de  propo§igao,  nao deve  ser colhido  o voto  do

Presidente do Legislativo, salvo se houver empate.

5.       Este 6 o parece;ht:,pinativo e nao vinculante.

Jorge Alfred

Consultor J

Jacarei',10 de margo de 2022
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