
PARECER JURÍDICO Nº 20/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº 11/2017 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA  DO  OFÍCIO: DISPÕE  SOBRE  A  DELEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  AOS  SECRETÁRIOS  MUNICIPAIS  PARA  DISPOR
SOBRE  A  ORGANIZAÇÃO,  E  FUNCIONAMENTO  DAS  SUAS
RESPECTIVAS SECRETARIAS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 89
§1O DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

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 11/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei tem por
objetivo  regulamentar  a  delegação de  competência  aos  secretários  municipais  para  dispor
sobre a organização e funcionamento de suas respectivas secretarias, com conformidade com
o art. 89, parágrafo 1º, da Lei Orgânica de Itapoá.

O presente  Projeto  foi  protocolado junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 24 de março de 2017, sob protocolo nº 237/2017.

No dia 27 de março de 2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José
Maria Caldeira fez a leitura da Ementa e da Exposição de Motivos 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

Conforme os arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo - Prefeito, e que está devidamente instruído com Exposição de
Motivos, Parecer Jurídico e Parecer Contábil, sendo estes os documentos indispensáveis para
análise e aprovação legislativa.

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. 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,  a  proposta  visa  autorização a  delegação de  poderes  aos
secretários  e  diretores  do  Poder  Executivo,  para  subscrição  dos  atos  administrativos  não
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privativos do Prefeito. Trata-se de pretensão legal e constitucional, conforme previsão legal
dos arts. 58, 74, 77, 78 e 81 e 89, todos da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Seção III 
Dos Atos Administrativos 
Art.  89.  Os  atos  administrativos  de competência  do  Prefeito
devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:
[…]
I  -  decreto,  numerado  em ordem cronológica,  nos  seguintes
casos:
a) regulamentação de lei; 
b)  instituição,  modificação  ou  extinção  de  atribuições  não
constantes de lei; 
c)  regulamentação interna dos  órgãos  que forem criados  na
Administração Municipal;
d) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite
autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários;
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para
fins de desapropriação ou de servidão administrativa; 
f)  aprovação de  regulamento ou  de  regimento das  entidades
que compõem a Administração Municipal; 
g) permissão de uso dos bens municipais; 
h) medidas executórias do Plano Diretor do Município; 
i) normas de efeitos externos, não privativos da lei; 
j) fixação e alteração de preços. 
II - portaria, nos seguintes casos: 
a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de
efeitos individuais; 
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal; 
c)  abertura  de  sindicância  e  processos  administrativos,
aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos
internos;
d) outros casos determinados em lei ou decreto.
III - contrato, nos seguintes casos:
a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário
nos termos do art. 17, IX, desta Lei Orgânica; 
b) execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. 
§1º - Os atos constantes dos itens II e III deste artigo poderão
ser delegados. 
§2º - Os casos não previstos neste artigo obedecerão à forma
de atos, instruções ou avisos da autoridade responsável.

Art. 58. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito,
auxiliado  pelos  secretários  municipais  ou  diretores  com
atribuições equivalentes ou assemelhadas.

Art. 74. São auxiliares diretos do Prefeito:
I - os secretários municipais;
II - os diretores de órgãos da Administração Pública direta.
Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão
pelo Prefeito.

Art. 77. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos
Secretários ou Diretores:
I - subscrever atos e regulamentos referentes ao seu cargo;
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II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e
regulamentos;
III - apresentar ao Prefeito relatórios mensais e anuais dos
serviços realizados por suas secretarias ou órgãos;
IV - comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados
pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais.
§1º - Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços
autônomos ou autárquicos serão referendados pelo Secretário
ou Diretor da Administração.
§2º - A infringência ao inciso IV deste artigo, sem justificação,
importa  em  crime  de  responsabilidade,  nos  termos  da  lei
federal.

Art.  78.  Os  secretários  ou  diretores são  solidariamente
responsáveis  com  o  Prefeito  pelos  atos  que  assinarem,
ordenarem ou praticarem.

Oportuno destacar também a previsão da Constituição Federal de 1988, em que
pelo  princípio  da  simetria,  no  sistema  federativo,  ainda  que  os  Estados-Membros  e  os
Municípios  tenham  capacidade  de  auto-organizar-se,  esta  auto-organização  se  sujeita  aos
limites  estabelecidos  pela  própria  Constituição  Federal.  Assim,  por  este  princípio,  os
Município se organizam obedecendo ao mesmo modelo constitucional adotado pela União.

Nesse  sentido,  dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  84  da  CF/88,  que  traz  as
atribuições de competência privativa ao Presidente da República, e com a possibilidade de
delegação de determinadas atribuições aos Ministros de Estado.

Assim, nota-se que a delegação é legal e constitucional, ressalvados os limites
definidos na Lei Orgânica do Município e Constituição Federal.

Por fim, após análise jurídica dos dispositivos em comento,  conclui-se pela
possibilidade  da  subscrição  dos  atos  administrativos  de  competência  do  prefeito,  por
delegação, aos secretários e diretores do Poder Executivo,  nos casos definidos no art.  89,
incisos  II  e  III,  e  art.  77,  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,  e  demais  casos  devidamente
regulamentados.

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. Assim, no mérito, o Projeto de Lei Ordinário nº 11/2017 não
apresenta ilegalidades, em que opino pela normal tramitação do Projeto.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 27 de março  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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