
PARECER JURÍDICO Nº 89/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  72/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: INSTITUI A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO 
CÂNCER  DE  MAMA,  E  DE  COLO  DE  ÚTERO  E  DE  PRÓSTATA 
DENOMINADOS  MUNDIALMENTE  DE  “OUTUBRO  ROSA”  E 
“NOVEMBRO  AZUL”  NO  ÂMBITO DO  MUNICÍPIO  DE ITAPOÁ  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 Ordinário nº 72/2017.

De autoria  do Poder Legislativo – Vereadora Janayna Gomes Silvino (PR),  o 
presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir a campanha de prevenção ao câncer de mama, 
de  colo  de  útero  e  de  próstata,  denominados  mundialmente  de  “OUTUBRO  ROSA”  e 
“NOVEMBRO AZUL”, no âmbito do Município de Itapoá-SC.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 29 de setembro de 2017, sob protocolo nº 734/2017.

No dia 02 de outubro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, a vereadora 
Janayna  Gomes  Silvino  fez  a  leitura,  na  íntegra,  da  referida  proposição,  e  na  sequência,  o 
Presidente da Mesa Vereador Jonecir Soares distribuiu a proposição às Comissões Permanentes 
da Casa, em regime ordinária.

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, e que está devidamente instruído com Exposição de Motivos.

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.

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.
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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 da proposição, nota-se a busca da vereadora Janayna, em 
regulamentar e promover, no âmbito local, as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”. 

Além disso, fundamenta-se a proposição, conforme a CF/88, bem como na Lei nº 
11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a 
prevenção, a detecção, o tratamento e o segmento dos cânceres do colo uterino e de mama, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

 Ainda  conforme  análise  da  legalidade  da  proposição,  trata-se  de  matéria  de 
iniciativa  deste  Poder  Legislativo,  conforme  preceitua  as  disposições  em  destaque  da  Lei 
Orgânica de Itapoá, em que segue: 

Lei Orgânica de Itapoá
Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Art.  17.  A  administração  pública  direta, indireta  ou 
fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedece 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - [...]
§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas  dos  órgãos  públicos  deverão  ter  caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que 
caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou 
servidores públicos.

Art.  188.  A saúde é  direito  de  todos  e  dever do poder 
público,  garantindo  mediante  políticas  sociais  e 
econômicas  que  visem  a  prevenção,  a  redução  e 
eliminação de doenças e de outros agravos e  ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a 
sua promoção, proteção, e recuperação. (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 72/2017 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, 03 de outubro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]
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