
PARECER JURÍDICO Nº 51/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2017 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
Nº 44/2014, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS  DO  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ,  DAS  AUTARQUIAS  E  DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS, INCLUÍDOS OS SERVIDORES DOS REGIMES
DE  CONTRATAÇÃO  EFETIVA  E  TEMPORÁRIA,  ESTATUTÁRIOS,
ESTATUTÁRIOS  TEMPORÁRIOS  E  DEMAIS  SERVIDORES
CONTRATADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, 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 08/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo obter autorização legislativa para alterar a Lei Complementar nº 44/2014, que trata do
regime jurídico único dos servidores municipais de Itapoá.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 14 de julho de 2017, sob protocolo nº 576/2017, sem
pedido de urgência para análise, tramitação e votação pelo Poder Executivo.

No  dia  17  de  julho  de  2017,  no  Expediente  da  Reunião  Ordinária,  o  agente
administrativo Francisco Xavier Soares Filho fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência,
o  Presidente  da  Mesa  Vereador  Jonecir  Soares  distribuiu  a  proposição  às  Comissões
Permanentes da Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

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 do Poder Executivo, 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. 

A assinatura digital é obrigatória em todos os documentos protocolados na Casa
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pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na
Resolução  nº  14/2016.  A responsabilidade  pelas  verificações  das  assinaturas  digitais  é  de
competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa, conforme a Resolução nº
14/2016.

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.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

Após leitura e análise do Projeto de Lei Complementar nº 08/2017, nota-se a
busca por uma autorização legislativa para a revisão dos valores do Plano de Saúde Coletivos
dos Servidores Municipais de Itapoá, que estão definidos em uma tabela na Lei Complementar
nº  44/2014.  Trata-se  de  matéria  simples,  que  visa  dar  maior  segurança  jurídica  ao  Poder
Executivo, para a concessão legal da correção monetária pelas perdas inflacionárias aos valores
pagos nos Planos de Saúde pelo Município.

Conforme  a  Exposição  de  Motivos  do  Poder  Executivo,  o  Projeto  de  Lei
Complementar visa alterar o §2°, do Art. 93, da LC nº 44/2014, conforme segue: 

“A correção dos valores pagos pela municipalidade será no
mesmo índice do reajuste do Plano de Saúde Coletivo dos
Funcionários Públicos. Tal alteração é necessária porque o
atual texto impõe que o reajuste da tabela de contribuição
deve ser aprovado pela Agência Nacional de Saúde – ANS,
porém, a mesma não se posiciona em contratos  coletivos
específicos, e, portanto, com este texto, o município por si só
fica impedido de conceder o reajuste. Aproveitando também
a oportunidade, será adequada a tabela com os dois últimos
reajustes concedidos.”

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 08/2017
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, 1º de agosto 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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