
PARECER JURÍDICO Nº 08/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº 02/2017 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  A AUTORIZAÇÃO  PARA
FIRMAR CONVÊNIO E DOAR UMA ÁREA AO GOVERNO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição de análise jurídica promovida pelo Presidente da Mesa
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes
da Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei nº 02/2017.

De autoria do Poder Legislativo, como primeiro autor o Vereador José Antonio
Stoklosa (PSD), o presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o município de Itapoá
em firmar  convênio  e  doar  uma área  ao  Governo do Estado de  Santa  Catarina,  para  ser
instalada uma eventual  futura sede do Comando da Polícia  Militar  de Santa Catarina em
Itapoá.

O presente  Projeto  foi  protocolado junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 10 de fevereiro de 2017, sob protocolo nº 99/2017.

No dia 13 de fevereiro de 2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José
Maria Caldeira fez a leitura da ementa do Projeto,  e na sequência,  o Presidente Vereador
Jonecir  Soares  distribuiu  a  proposição  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime
ordinário.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno
da Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os
Arts. 110 e 117 do Regimento Interno da Casa, e foi devidamente instruído com Exposição de
Motivos,  sendo  estes  os  documentos  indispensáveis  para  análise  e  aprovação  legislativa.
Portanto, na sua forma, o presente Projeto de Lei não apresenta ilegalidades.

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.

Quanto ao mérito, conforme o art. 47, da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de
matéria de iniciativa por Lei Ordinária, e que poderá ser iniciada pelo Poder Legislativo de
Itapoá, já que conforme análise do Projeto, busca-se uma autorização prévia para eventual
celebração de  convênio  e/ou  alienação entre  o  Município  de  Itapoá  e  o Estado de  Santa
Catarina. Nesse ponto, não há ilegalidade da iniciativa legislativa, uma vez que autorizar não
gera os efeitos jurídicos da celebração de convênio, nem mesmo da alienação e/ou doação da
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área pública.
Todavia, conforme o art. 68, incisos VIII e XXVIII da Lei Orgânica de Itapoá,

compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de “celebrar convênios, acordos ou contratos,
sujeitando-os, se for o caso, à autorização prévia ou referendo da Câmara Municipal” e de
“alienar bens imóveis, mediante prévia autorização legislativa”. 

Ao analisar os dispositivos citados,  nota-se a exclusividade da iniciativa do
Prefeito, tanto para celebrar alienações dos bens públicos, quanto para celebrar convênios.
Desta forma, mesmo com a aprovação do presente Projeto de Lei autorizativo, ainda assim
restaria prejudicada a eficácia da Lei, uma vez que somente ao Prefeito é a competência para
legislar sobre essa matéria, e de celebrar, de fato, os convênios e alienações dos bens públicos
municipais de Itapoá.  É indispensável,  portanto,  a apresentação de um Projeto de Lei,  de
autoria do Prefeito, para aprovar convênio e/ou alienação.

Por  fim,  destaca-se  sobre  a  legalidade  do  Projeto  de  iniciativa  do  Poder
Legislativo, uma vez que a autorização prévia legislativa é possível para as alienações e/ou
celebrações de convênios, mas não dispensará um novo Projeto de Lei, de autoria do Poder
Executivo, para na forma da Lei, dispor sobre a alienação e/ou conveniência, e que inclusive
poderá dispor de regras diferentes e/ou iguais aos do Projeto de Lei autorizativo de autoria do
Poder Legislativo.

Assim, no mérito, o Projeto de Lei nº 02/2017 não apresenta ilegalidades, em
que opino pela normal tramitação do Projeto. Destaca-se em relação à técnica legislativa, a
recomendação para que o vereador proponente busque junto ao Poder Executivo, propor o
presente Projeto pela iniciativa do Prefeito, de modo a evitar a ineficácia da Lei.

Por  fim,  destaca-se  que  o  objeto  do  texto  é  legal  e  constitucional,  e  está
elaborado conforme os ditames legais. Desta feita, opino pela regular tramitação, nos termos
do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 14 de fevereiro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador 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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