
PARECER JURÍDICO Nº 24/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI Nº 15/2017 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 53/2006, DE 27
DE  JANEIRO  DE  2006,  QUE  AUTORIZA  O  PODER  PÚBLICO  A
CONTRATAR ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA REDE DE ENSINO.

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 15/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo alterar a Lei Municipal nº 53/2006, para atualizar à Norma aos avanços da legislação
federal e estadual pertinentes, com destaque para a Lei Federal no 11.788, de 25 de setembro de
2008, a Portaria nº 15, de 26 de agosto de 2008 da Secretaria de Estado de Educação de Santa
Catarina e a  Resolução nº 130/2003  do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa
Catarina, e também com a intenção de ampliar o programa de contratação de estagiários.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 13 de abril de 2017, às 18h03min, sob protocolo nº
340/2017.

No dia 17 de abril 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, após
colocar  em deliberação e  ser  aprovado pelo  plenário,  o  Presidente  Vereador  Jonecir  Soares
distribuiu a proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime de urgência.

É o relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

Conforme os arts. 47, 58 e inciso IV, do art. 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. Oportuno reforçar a necessidade da assinatura digital
dos pareceres tanto jurídico quanto contábil, ambos do Poder Executivo, conforme disposições
contidas na Resolução nº 14/2016. No mais, a Exposição de Motivos deverá remeter de forma
clara e inequívoca à mesma numeração do Projeto de Lei nº 15/2017. Assim, ressalvadas as
questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de Lei não apresenta ilegalidades.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
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maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Quanto ao mérito, após análise das alterações propostas pelo Poder Executivo,
nota-se a consonância com a legislação federal e estadual. Portanto, não há ilegalidades nas
propostas de alterações. Atualmente, as contratações não poderão ultrapassar o percentual de
10% (dez por cento) do número de servidores públicos efetivos de determinado órgão público.
Com a alteração para 20% (vinte por cento), nota-se a possibilidade de ampliação no programa
de contratação de estagiários do Poder Público Municipal de Itapoá. A medida ampliará a oferta
de oportunidades aos jovens itapoaenses, para inserção dos estudantes no mercado de trabalho e
para aprender, na prática, um ofício. Trata-se de uma política pública que reforça o compromisso
com  a  educação  e  com  a  criação  de  oportunidades  aos  jovens  itapoaenses,  em  que  a
Administração Pública Municipal assumirá um papel protagonista no treinamento desses jovens
estudantes.

Oportuno reforçar a aplicação das disposições contidas na presente Lei Municipal
nº 56/2006 e demais alterações, bem como observar as determinações legais da Lei Federal no
11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Portaria nº 15, de 26 de agosto de 2008 da Secretaria de
Estado de Educação de Santa Catarina.

Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 15/2017 não apresenta ilegalidades. O
objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais da
Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular  tramitação,  nos  termos  do
Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 18 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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