
PARECER JURÍDICO Nº 75/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  56/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  O  FUNDO  MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE – FMMA.

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 56/2017.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 08 de setembro de 2017, sob protocolo nº 673/2017,
com pedido de tramitação em regime de urgência (Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá).

No dia 11 de setembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura da ementa do Projeto, e na sequência, após aprovação do
plenário do pedido de tramitação em regime de urgência, 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 68,  ambos da  Lei Orgânica de Itapoá,  trata-se de
matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  -  Prefeito,  e  que  está  devidamente  instruído  com
Exposição de Motivos, Pareceres Jurídico e Parecer Contábil do Poder Executivo, sendo estes os
documentos  indispensáveis  para  análise  e  aprovação  legislativa.  O  Projeto  também  veio
acompanhado do Ofício nº 03/2017/CONDEMA, datado de 06 de setembro de 2017, e assinado
peplo Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Sr. Jerry Luis Sperandio,
com o Parecer favorável à proposição em análise.

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.

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.

Parecer Jurídico nº 75/2017, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 1/3

http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6392
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1749_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/1749_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral


2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei visa obter
autorização legislativa para criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itapoá, de natureza
contábil,  sendo  um instrumento  de  captação,  repasse  e  aplicação  de  recursos  destinados  a
propiciar suporte financeiro para o desenvolvimento de projetos que visem o uso racional e
sustentável dos recursos naturais existentes no Município, bem como para as ações que visem a
proteção, reparação e melhoria do meio ambiente, no processo de desenvolvimento econômico e
social do Município de Itapoá e região, e revoga a Lei Municipal n° 205/2008.

Conforme análise do Inciso III, do Art. 49, e dos Incisos IV, VII e XXI, do Art.
68, todos da Lei Orgânica de Itapoá, a iniciativa de proposição para criação e normatização de
Conselhos Municipais, bem como de Fundos Municipais, enquadra-se em atividade típica de
organização e funcionamento da Administração Municipal, e na autorização para despesas e
pagamentos  de  disponibilidades  orçamentárias,  sendo  matéria  de  competência  privativa  do
Chefe do Poder Executivo, especificamente do cargo do Prefeito, senão vejamos:

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre:
[…]
II  -  servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  da
administração  indireta  e  autarquias,  seu  regime  jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
III  -  criação,  estruturação  e  atribuições  das  secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos da
Administração Pública; (grifo nosso)

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
[...]
IV -  iniciar  o processo  legislativo,  na  forma e  nos  casos
previstos nesta Lei Orgânica;
[...]
VII -  dispor  sobre a organização e o funcionamento da
Administração Municipal, na forma da lei;
[...]
XXI - superintender a arrecadação de tributos, a guarda e a
aplicação da receita,  autorizando despesas  e pagamentos
dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos
aprovados; (grifo nosso)

Portanto,  é  de  exclusiva  iniciativa  do  Poder  Executivo,  a  criação,  bem como
alteração nos Conselhos e Fundos Municipais, já que os Fundos Municipais possui natureza
contábil e/ou financeira, não dotado de personalidade jurídica própria, e que por tal motivo tem
no município o seu ente administrador. A previsão legal de tais entidades é dos artigos 71 a 74
da Lei n.º 4.320, de 17/03/1964. Desta feita, percebe-se que a iniciativa tanto de criação como
de alteração de Fundos Municipais é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo,
por tratar-se da utilização específica de receitas municipais,  com vinculação a realização de
serviços específicos.

Na  prática,  os  Fundos  Municipais  são  tratados  como  verdadeiros  órgãos  da
Administração  Municipal,  com  atribuições  e  composição  explicitados  na  própria  Lei.  O
tratamento dado aos fundos municipais, como verdadeiros órgãos ocorre, inclusive por terem os
seus respectivos orçamentos associados aos do Poder Executivo, nas Leis Orçamentárias.

Sobre  os  demais  aspectos  do  Projeto  de  Lei,  nota-se o  Parecer  Favorável  do
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CONDEMA, em Ofício assinado pelo seu Presidente, Sr. Jerry Luis Sperandio, com o Parecer
favorável à proposição em análise expedido no dia 06 de setembro de 2017. No Parecer, nota-se
a participação da sociedade civil organizada, através de importantes Associações de Proteção
Ambiental de Itapoá, com destaque para a ADEA, ROSAMAR, ACERAMGI, OAB, ACITA e
APREMAI.  Também  é  possível  identificar  a  participação  de  representantes  das  principais
Secretaria  Municipal,  bem  como  do  Secretário  de  Turismo  e  Meio  Ambiente,  Sr.  Ricardo
Ribeiro Hapouniuk.

Em análise das demais disposições do presente Projeto de Lei, atesta-se o teor da
proposição em conformidade com a legislação municipal e federal pertinentes, inclusive em
conformidade com Minuta do Projeto de Lei de criação de Fundo Municipal de Meio Ambiente
elaborado pelo Ministério Público de Santa Catarina, consultado por esta Procuradoria. 

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 56/2017 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, 12 de setembro 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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