
PARECER JURÍDICO Nº 56/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA  DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  42/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: INSTITUI  OS  PRINCÍPIOS  DA  ÉTICA  E
CONDUTA  DESPORTIVA  DOS  DIFERENTES  INTERVENIENTES  NO
DESPORTO DE ITAPOÁ/SC, SEJAM ATLETAS, DIRIGENTES, ÁRBITROS,
TORCEDORES, REPRESENTANTES DAS ENTIDADES OU ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS E AFINS, 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 parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 42/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 04 de agosto de 2017, sob protocolo nº 609/2017, em
regime de tramitação com urgência, solicitado pelo Poder Executivo.

No dia 07 de agosto de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino 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, em regime
ordinário.

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
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
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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

De autoria do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei tem por
objetivo obter autorização legislativa para definir o código com os princípios da ética e conduta
desportiva  dos  diferentes  intervenientes  no  desporto  de Itapoá/SC,  sejam atletas,  dirigentes,
árbitros, torcedores, representantes das entidades ou associações desportivas e afins,

Oportuno destacar  que o Projeto  de Lei  Ordinário  nº  42/2017 é praticamente
idêntico ao Projeto de Lei Ordinário nº 12/2017, este que foi arquivado após pedido do autor,
Vereador  José  Maria  Caldeira,  em  atendimento  à  recomendação  desta  Procuradoria  sobre
eventual vício de iniciativa. Naquela oportunidade, o Projeto foi analisado através do  Parecer
Jurídico nº 21/2017, e recomendou-se ao vereador para buscar viabilizar o presente Projeto de
Lei através da iniciativa pelo Poder Executivo. Ao que se nota, o Vereador Caldeira encaminhou
sua minuta do Projeto, que foi acatada e encaminhada pelo Secretário Municipal de Esporte e
Lazer Sr. Marcos Antônio Fontana, com pequenos ajustes no texto.

Quanto ao mérito,  os demais aspectos do Projeto de Lei nº 42/2017 estão em
conformidade com a legislação estadual  e  federal,  e não exorbitam fora da competência do
Município para legislar sobre assuntos de interesse local.

Recomenda-se  a  supressão  do  “Art.  30.  Revogam-se  as  disposições  em
contrário”, do presente Projeto de Lei, já que a revogação das disposições em contrário devem
ser feitas com a indicação precisa e explícita de quais dispositivos legais estão sendo revogados,
não sendo permitido a revogação geral e indeterminada. É preciso pesquisar no ordenamento
jurídico municipal sobre quais Leis serão afetadas pelo presente Projeto de Lei, e se houver
alguma Lei que entre em conflito com o teor do presente Projeto, então será se faz necessário a
revogação, com a indicação explícitas das Normas a serem revogadas.

Conforme  análise  dos  procedimentos  adotados  na  reformulação  do  Código
Brasileiro  de Justiça  Desportiva,  recomenda-se a  organização de uma consulta  pública  e/ou
convite às entidades e atletas, para participarem das discussões nas Comissões Permanentes da
Casa, de maneira a permitir a manifestação de qualquer entidade e/ou cidadão interessado na
criação do Código de Ética e Conduta Desportiva do Atleta de Itapoá. Tal medida garantirá
maior  participação,  adesão  e  envolvimento  dos  atletas,  dirigentes,  árbitros,  torcedores,
representantes das entidades ou das associações desportivas, e resultará em maior transparência
no processo de criação dessa importante regra municipal ao desporto de Itapoá.

Por fim, por se tratar de regulamentação de serviço público municipal, o Projeto
de Lei encontra guarida nos Incisos I e II, do Art. 30, da Constituição Federal de 1988, bem
como no Inciso IV ao VI, do Art. 68, a Lei Orgânica de Itapoá.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 42/2017 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, 08 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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