
PARECER JURÍDICO Nº 2  2  /2017  , DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº 13/2017 – ORIUNDO DO PODER LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 51/1990, QUE
INSTITUI O REGIME DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 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 13/2017.

De autoria do Poder Legislativo, com a subscrição como 1º autor do vereador
Joarez Antônio Santin (PMDB),  o presente Projeto de Lei tem por objetivo  desautorizar o
pagamento  de  diárias  aos  vereadores  e  servidores  ocupantes  de  cargos  comissionados  na
Câmara Municipal de Itapoá, por meio de uma alteração da Lei Municipal nº 51/1990.

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 297/2017.

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 13/2017  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. 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.

Sobre a iniciativa do presente Projeto de Lei, após análise jurídica, verifica-se
um eventual vício de iniciativa. Conforme análise do art. 50 da Lei Orgânica de Itapoá, em
que estabelece as leis de iniciativa exclusiva da Mesa Diretora, destaca-se o inciso II, do art.
50, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá
Art. 50. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara
a iniciativa das leis que disponham sobre:
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II  -  organização  dos  serviços  administrativos  da
Câmara, criação,  transformação  ou  extinção  de  seus
cargos,  empregos  e  funções  e  fixação  da  respectiva
remuneração. (grifo nosso)

Após  a  leitura  e  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  13/2017,  verifica-se  que  o
vereador autor do presente Projeto de Lei, busca através da proposição legislativa, encerrar o
serviço  administrativo  das  diárias,  no  âmbito  deste  Poder  Legislativo,  para  vereadores  e
cargos comissionados da Câmara Municipal de Itapoá.

Trata-se  de  Projeto  de  Lei  tipicamente  de  organização  de  serviço
administrativo da Câmara, e conforme o inciso II, do art. 50, da Lei Orgânica de Itapoá, de
matéria  reservada à iniciativa da Mesa Diretora da Câmara.  Apesar  da falta  de clareza e
objetividade  do  inciso  II,  do  art.  50  da  Lei  Orgânica,  poderá  se  configurar  um vício  de
iniciativa do Projeto de Lei em comento. Tal situação poderá ser resolvida, com a subscrição
de pelo menos 2 (dois), dos 3 (três) membros da Mesa Diretora da Câmara de Itapoá.

Quanto ao mérito, nota-se a busca de alteração da Lei Municipal nº 51/1990.
Entretanto, após análise dessa Lei, verifica-se a escolha equivocada da legislação, uma vez
que  a  regulamentação  dos  serviços  administrativos  de  diárias,  no  âmbito  da  Câmara
Municipal  de  Itapoá,  se  dá  pela  Resolução nº  02/2013 de  autoria  da Mesa Diretora,  e  é
regulamentado pela Resolução nº 10/2014, que aprovou a Instrução Normativa nº 02/2014, do
Controle Interno da Câmara Municipal de Itapoá.

A Lei Municipal nº 51/1990 trata da autorização para o pagamento de diárias
exclusivamente ao Poder Executivo, em que instituiu o regime de pagamento de diárias para o
Prefeito, Vice-Prefeito e servidores públicos  do  Município.  E,  o chefe do Poder Executivo,
ficou autorizado a estipular os valores e aumento dos valores das diárias, através de Decreto
Municipal, para o Poder Executivo.

Sobre  a  Instrução  Normativa  nº02/2014,  de  19  de  dezembro  de  2014,  que
regulamenta a solicitação e prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Legislativo de
Itapoá,  nota-se  a  observância  das  determinações  contidas  na  Instrução  Normativa  N.TC
nº14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

A própria Controladoria Interna do Poder Legislativo de Itapoá, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo art. 13 da Resolução nº17/2010 da Câmara de Vereadores
de Itapoá, de 14 de abril de 2010, em concordância com a Constituição Federal, com a Lei
Orgânica do Município de Itapoá e Lei Complementar Municipal n°009/05, de 19 de agosto
de  2005,  considerando  o  que  rege  a  Lei  Federal  nº  4320/64  e  objetivando  cumprir  as
disposições  contidas  na  Instrução  Normativa  N.TC  nº14/2012  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado de Santa Catarina,  regulamentou  a solicitação e prestação de contas de diárias aos
servidores efetivos e em cargos comissionados,  assessores, bem como aos vereadores e o
Presidente da Câmara.

Por fim, destaca-se que o Projeto de Lei nº 13/2017 apresenta eventual vício de
iniciativa, conforme confrontação do texto do Projeto com as disposições contidas no inciso
II, do art. 50, da Lei Orgânica de Itapoá. No mais, o objeto do texto busca alterar legislação
equivocada,  uma vez que,  mesmo o Projeto de Lei  aprovado,  ainda assim não surtirá  os
efeitos jurídicos esperados pelo autor.

Para a finalidade desejada do autor, recomenda-se os seguintes procedimentos:
1) Projeto de Resolução para alterar a Resolução nº 10/2014, com a subscrição de
ao menos 2 (dois), dos 3 (três) vereadores da Mesa Diretora;
2) Projeto de Lei Complementar para alterar o art. 91, da LC nº 44/2014, no caso
de exclusão do direito às diárias dos cargos comissionados do Poder Legislativo de Itapoá.

Desta feita,  após as explanações acima,  opino pela ilegalidade do Projeto de
Lei nº 13/2017, e pela revisão das questões jurídicas apresentadas. 
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http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1529_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/622_texto_integral
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/leis_normas/instrucao_normativa_n_14-2012_consolidada.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/leis_normas/instrucao_normativa_n_14-2012_consolidada.pdf
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1851_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1529_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1851_texto_integral


Importante ressaltar que a pretensão do vereador autor do Projeto de Lei é legal
e moral,  mas deve ser melhor instruído e seguir  os ditames legais e regimentais  sugeridos.
Não  compete  à  Procuradoria  Jurídica  da  Casa  exorbitar  nas  questões  de  cunho  político,
reservando-se  na  análise  concreta  da  legalidade  e  da  hermenêutica  jurídica  para  a
interpretação dos Projetos de Lei.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 08 de maio 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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