
PARECER JURÍDICO Nº 26/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2017 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 07/2005, DE 30
DE MARÇO DE 2005, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR
CONVÊNIO  COM  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  AMIGOS  DOS
EXCEPCIONAIS – APAE, 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 Complementar nº 06/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo alterar a Lei Municipal nº 07/2005, em que pese esta Lei já ter sofrido alteração pela
Lei  Municipal  nº  592/2015,  para  alterar  o  responsável  pelo  repasse  dos  recursos  à  APAE.
Atualmente, a Lei Municipal nº 592/2015 deu esta atribuição ao Fundo Municipal da Educação.
O  presente  Projeto  de  Lei  busca  alterar  essa  responsabilidade  dos  repasses  financeiros  ao
Gabinete do Prefeito.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 13 de abril de 2017, às 18h16min, 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 sucinto 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 Complementar nº 06/2017. Assim,
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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
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

Sobre a escolha do tio de matéria, nota-se a opção eventualmente equivocada da
matéria. Por se tratar de uma alteração de Lei Ordinária, deve-se utilizar a mesma modalidade
de Lei Ordinária para essa finalidade. Trata-se do respeito à técnica legislativa. Ao analisar o
Presente Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, nota-se a apresentação dessa proposição, que
busca alterar uma Lei Ordinária. Dessa forma, recomenda-se o encaminhamento de um Projeto
de Substitutivo, oriundo do Poder Executivo.  Ou então, a apresentação de uma emenda, via
legislativo, com a criação de uma nova numeração de Projeto de Lei Ordinário e a anulação da
numeração do Projeto de Lei Complementar nº 06/2017.

Quanto ao mérito, após análise das alterações propostas pelo Poder Executivo,
nota-se a preocupação do Prefeito e Secretário de Educação, em respeitarem a Lei nº 11.494 de
2007, que veda a cooperação com entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas como atividades
inerentes às políticas educacionais do FUNDEB.

Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 apresenta
desconformidade quanto  a  sua  forma e  em descompasso  à  técnica  legislativa.  De qualquer
forma, tal restrição da forma não é impeditiva, uma vez que o quórum de votação dos projetos
de lei complementares são superiores aos das leis ordinários, o que não acarretará prejuízo na
votação política. No mais, o objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme
os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. 

Desta feita, dada a urgência da matéria e para a correção da forma do projeto,
recomenda-se a apresentação de uma emenda legislativa pela vereadora líder do Prefeito, e após
aprovado  a  mudança  de  Projeto  de  Lei  Complementar  para  Ordinário,  o  projeto  seguirá
regularmente sua 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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