
PARECER JURÍDICO Nº 80/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  61/2017, ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 252/2004, QUE
ADICIONA  TERMOS  AO  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  74  DA  LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL 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 sobre o Projeto de Lei Ordinário nº 61/2017, de autoria
da Mesa Diretora.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 15 de setembro de 2017, sob protocolo no 697/2017,
em regime ordinário.

No dia 18 de setembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora
Janayna Gomes Silvino fez a leitura 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 o Art. 47, da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de iniciativa
do Poder Legislativo – Mesa Diretora,  e que está  devidamente instruído com Exposição de
Motivos, nos termos do Art. 113, do Regimento Interno da Casa.

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 pelos Poderes Legislativo e 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.

A Proposta  foi  devidamente publicada 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, a presente Proposta
de Emenda à Lei Orgânica não apresenta ilegalidades.
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http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6401
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 e do direito

De autoria do Poder Legislativo – Mesa Diretora, o presente Projeto visa obter
autorização legislativa para revogar integralmente a Lei Ordinária Municipal nº 252/2004.

Conforme a exposição de motivos e  justificativas do Projeto,  trata-se de uma
adequação  que  se  faz  necessária  no  Ordenamento  Jurídico  Municipal,  pois  atualmente,  o
dispositivo  legal  que  deveria  garantir  o  direito  à  eleição  dos  cargos  de  diretor  escolar,  foi
equivocadamente fixado pela Lei Ordinária nº 252/2004, por iniciativa do Poder Legislativo
daquela época. 

Atesta-se evidente ilegalidade por vício formal, já que a Lei Orgânica de Itapoá
somente pode ser modificada por Proposta de Emenda à Lei Orgânica, e com o devido respeito
ao interstício de aprovação da primeira e segunda votação, bem como o respeito ao quorum de
votação, em consonância ao disposto no art. 46, da própria Lei Orgânica de Itapoá, conforme
segue:

Art.  46.  A Lei  Orgânica  Municipal  poderá  ser  emendada
mediante proposta: 
I  -  de  um  terço,  no  mínimo,  dos  membros  da  Câmara
Municipal; 
II - do Prefeito Municipal; 
§1º - A proposta será votada em dois turnos, com interstício
mínimo  de  dez  dias,  e  aprovada  por  dois  terços  dos
membros da Câmara Municipal. 

As alterações são realizadas mediante promulgação da Emenda à Lei Orgânica,
desde que aprovada por dois terços dos Vereadores, em dois turnos. (art. 29, da Constituição
Federal), conforme segue:

Constituição Federal de 1988
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois  turnos,  com  o  interstício  mínimo  de  dez  dias,  e
aprovada  por  dois  terços  dos  membros  da  Câmara
Municipal,  que  a  promulgará,  atendidos  os  princípios
estabelecidos  nesta  Constituição,  na  Constituição  do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Portanto,  trata-se de ato nulo de pleno direito,  e sem eficácia legal alguma, a
alteração da Lei Orgânica de Itapoá através de uma Lei Ordinária, e que não garante qualquer
direito  e/ou dever. Assim,  a  Lei  Municipal  nº 252/2004 é destituída de qualquer  valor, não
existindo,  juridicamente.  Ele  não  produz  nenhum  efeito,  e  merece  ser  revogada,  para  a
adequação e o respeito ao Ordenamento Jurídico Municipal.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  é  uníssona  em  relação  a  impossibilidade  de
alteração da Lei Orgânica por Lei Ordinária, conforme segue:

TRT-5 - RECURSO ORDINÁRIO 
RO 1365000920065050581 BA 0136500-09.2006.5.05.0581
Data  de  publicação:  02/09/2008.  Ementa:  REGIME
JURÍDICO. TRANSPOSIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA QUE
ALTERA LEI ORGÂNICA. A Lei Orgânica do Município é
a  maior  norma no âmbito  municipal  e  deve  respeitar  o
disposto nas Constituições Federal e Estadual (art. 29 da
Carta Magna ). Nesse passo, a  alteração à Lei Orgânica
Municipal  deve  ser  feita  por  emenda  (procedimento
legislativo especial) e não por lei ordinária, em respeito à
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hierarquia das normas, tanto assim que uma lei ordinária
não pode dispor  contra a Lei  Orgânica  Municipal,  nem
com esta conflitar. Se o regime jurídico único do Município
foi  estabelecido  em lei  ordinária  que  colide  frontalmente
com os termos da Lei Orgânica, inválido se torna por vício
formal,  circunstância  que  acarreta  a  conclusão  de  que  a
reclamante era regida pela CLT por todo o pacto laboral.
(grifo nosso).

Assim, após análise desta Procuradoria, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário
nº  61/2017  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 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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