
PARECER JURÍDICO Nº 25/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI Nº 16/2017 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 49/1997 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

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 16/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo alterar a  Lei Municipal nº 49/1997 e que esta sofreu alterações da  Lei Municipal nº
500/2013, para adequar a composição do Conselho de Turismo do Município, com a alteração
de entidades da representatividade na sociedade civil junto ao referido Conselho.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 13 de abril de 2017, às 18h08min, 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 16/2017. 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
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,
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nota-se a  legalidade da iniciativa do Poder  Executivo Municipal.  O Conselho Municipal  de
Turismo, é um órgão de assessoramento que tem por finalidade auxiliar a Administração na
orientação, planejamento e execução em matéria de sua competência, vinculando-se à Secretaria
de Turismo. Portanto, compete ao Prefeito, em conjunto com o respectivo Secretário Municipal
de Turismo, em apresentar propostas legislativas para melhorar o funcionamento e a eficácia do
Conselho Municipal de Turismo. 

No  mais,  foi  respeitada  o  princípio  da  paridade,  conforme  dispositivo
constitucional da participação indireta da população, por meio de segmentos e de organizações
representativas ligadas à área de atuação de cada conselho. Compete ao governo escolher os
representantes  do  Executivo  e  à  sociedade  civil  escolher  seus  representantes  em  fóruns
representativos do segmento respectivo, conforme o art. 29, XII da Constituição Federal.

Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 16/2017 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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