
PARECER JURÍDICO Nº 21/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – ORIUNDO DO PODER LEGISLATIVO.

EMENTA DO  PROJETO: INSTITUI  O  CÓDIGO  DE  ÉTICA  E  CONDUTA
DESPORTIVA DO ATLETA DE ITAPOÁ/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 12/2017.

De autoria do Poder Legislativo, com a subscrição dos 9 (nove) vereadores, e como
1º  autor  o  vereador  José  Maria  Caldeira,  o  presente  Projeto  de  Lei  tem  por  objetivo  criar  e
regulamentar o Código de Ética e Conduta Desportiva do Atleta de Itapoá/SC (CECDA).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 07 de abril de 2017, sob protocolo nº 301/2017.

No dia 10 de abril de 2017, o 1º Secretário da Mesa Diretora Vereador José Maria
Caldeira fez a leitura da Ementa e da Exposição de Motivos ao 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 de Lei nº 12/2017 está devidamente instruído com Exposição de Motivos e
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. Sugere-se a criação da paginação no documento do Projeto de Lei, para concatenar as
informações, e a manutenção do logotipo do Poder Legislativo apenas na primeira página do Projeto
de Lei. No mais, 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.

Sobre a iniciativa do presente Projeto de Lei, após análise jurídica, verifica-se um
eventual  vício  de  iniciativa.  Conforme  análise  do  art.  49  da  Lei  Orgânica  de  Itapoá,  em que
estabelece as leis de iniciativa exclusiva do Prefeito, destaca-se o inciso III, do art. 49 e o inciso IV,
do art. 68, ambos da Lei Orgânica de Itapoá, conforme seguem:

Lei Orgânica de Itapoá
Art.  49.  São  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que
disponham sobre: 
[...]
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III  -  criação,  estruturação  e  atribuições  das  secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da
Administração Pública.

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[...]
IV  -  iniciar  o  processo  legislativo,  na  forma  e  nos  casos
previstos nesta Lei Orgânica; (grifo nosso)

Após a leitura e análise do Projeto de Lei nº 12/2017, nota-se nos art. 2º, 4º, 8º, 9º,
23, 24, 25 e 26, a criação explícita de atribuições à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que
foi identificada pela sigla “SEL”. No art. 26, do presente Projeto de Lei, fica melhor evidenciado
tal situação, conforme segue:

Art.  26.  É  atribuição  da  SEL e  Entidades  Esportivas
normatizar, legislar e decidir sobre fórmulas de disputas, locais
de  competições  desportivas,  etc.,  assim  como  tomar  as
providências  disciplinares  quando  houver  infrações  não
previstas  neste  regulamento,  praticadas  por  atletas
participantes  de  quaisquer  tipo  de  modalidades  esportivas.
(grifo nosso).

Quanto  ao  mérito,  a  proposta  visa  regulamentar  a  questão  do  código  de  ética  e
conduta desportiva dos atletas de Itapoá,  especialmente dos eventos esportivos promovidos pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Com exceção da questão do vício de iniciativa, os demais
aspectos do Projeto de Lei nº 12/2017 estão em conformidade com a legislação estadual e federal, e
não exorbitam fora da competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local.

Como sugestão,  recomenda-se  o  encaminhamento  e  apresentação  da  proposta  do
Projeto de Lei ao Poder Executivo Municipal, especialmente à Secretaria de Esporte e Lazer. 

Além  disso,  conforme  análise  dos  procedimentos  adotados  na  reformulação  do
Código Brasileiro de Justiça Desportiva, recomenda-se a organização de uma consulta pública para
permitir a manifestação de qualquer entidade e/ou cidadão interessado na criação do Código de
Ética  e  Conduta  Desportiva  do  Atleta  de  Itapoá.  Tal  medida  garantirá  maior  participação  dos
interessados e transparência no processo de criação das regras municipais da matéria em comento.

Recomenda-se a supressão do art. 29 do Projeto de Lei nº 12/2017. A revogação das
disposições em contrário devem ser feitas com a indicação precisa e explícita de quais dispositivos
legais estão sendo revogados, não sendo permitido a revogação indeterminada.

Por  fim,  destaca-se que o Projeto de Lei  nº  12/2017 apresenta  eventual  vício de
iniciativa, conforme confrontação do texto do Projeto com as disposições contidas no inciso III, do
art. 49 e o inciso IV, do art. 68, ambos da Lei Orgânica de Itapoá. No mais, o objeto do texto é legal
e constitucional, e está apto a ser apresentado pelo Poder Executivo.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 17 de abril 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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