
PARECER JURÍDICO Nº 96/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  76/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA O ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 609, 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, 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 76/2017.

De autoria do Poder Executivo – Prefeito Marlon Roberto Neuber, a presente 
Proposição tem por objetivo obter autorização legislativa para alterar o Plano Municipal de 
Educação de Itapoá, especificamente no Anexo da Lei Municipal nº 609/2015.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 16 de outubro de 2017, sob protocolo nº 766/2017, 
com expressa solicitação de tramitação em regime de urgência (Art. 51, da Lei Orgânica).

No mesmo dia 16 de outubro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, após 
a aprovação por unanimidade do requerimento verbal do vereador José Stoklosa, o Projeto foi 
incluso no expediente da Reunião Ordinária do mesmo dia. O vereador Geraldo Weber fez a 
leitura da ementa da referida Proposição, e na sequência, após aprovação por unanimidade do 
plenário, o Presidente da Mesa Vereador Jonecir Soares distribuiu a proposição às Comissões 
Permanentes da Casa, em regime de urgência.

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,  todos  de  autoria  do  Poder 
Executivo,  sendo  estes  os  documentos  indispensáveis  para  análise  e  aprovação  legislativa. 
Também  consta  como  anexo,  o  Parecer  Favorável  do  Conselho  Municipal  de  Educação, 
devidamente assinado pela Presidente Sra. Lana Bevilaqua.

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.  Tal  procedimento  de  verificação  das 
assinaturas digitais é de competência do setor de Arquivo e Controle Documental da Casa, que 
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analisa e aceita, ou não, o protocolo dos documentos assinados digitalmente, em observância 
das disposições contidas na Resolução nº 14/2016. 

O Projeto não foi publicado na pauta com 48h de antecedência, dada a urgência 
da matéria. Entretanto, trata-se apenas da inclusão no expediente, para que só depois, após o 
devido  parecer  das  Comissões  Permanentes,  a  Proposição  seguirá  para  a  deliberação  e 
aprovação  na  Ordem  do  Dia,  e  que  deverá  dessa  forma  consta  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 e do direito

De autoria  do Poder  Executivo – Prefeito,  conforme análise  da Exposição de 
Motivos da Proposição, busca-se obter autorização legislativa para “modificação na redação do 
novo anexo vem de encontro a Lei Federal nº 13.005 de 25/06/2014, onde apresenta 20 metas e 
suas  estratégias  e  infelizmente  nosso  município  apresentou  apenas  14  (quatorze)  metas, 
priorizando  o  atendimento  da  educação  infantil  e  ensino  fundamental,  ignorando  as  metas 
previstas junto ao Sistema Estadual e Federal de Ensino, onde contempla o Ensino Médio e 
Superior, tendo que readequar dentro dos moldes apresentados na legislação e no preenchimento 
do SIMEC, pautando o regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município.”

Em análise  ao  texto  da  Proposição,  opina-se  pela  legalidade  da  iniciativa  do 
Poder Executivo, que possui competência e legitimidade para iniciar a matéria.

O  Projeto  de  Lei  está  em  conformidade  com  as  disposições  da  Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Conforme  análise  do  parecer 
contábil do Poder Executivo anexo ao Projeto, a Proposição está de acordo com a contabilidade 
da  Prefeitura,  e  consta  com o  parecer  contábil  favorável.  Necessário  apenas  uma  pequena 
correção  formal  do  Parecer  Contábil,  em  virtude  de  erro  de  digitação  na  identificação  da 
Proposição.

Em relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), destaca-se 
os Incisos I, II, VII, XI, XII e XIV ambos do Art. 13, os Incisos X e XI, do Art. 28, bem como os 
Arts. 197, 198, 204 e 207, todos da LOM, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que 
lhe couber;
VII - dispor sobre a organização, administração e execução 
dos serviços municipais;
XI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental;
XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais e 
culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança 
e do adolescente;
XIV -  estimular  a  participação  popular  na  formulação  de 
políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo 
programas  de  incentivo  a  projetos  de  organização 
comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de 
produção e mutirões;

Art.  28.  Cabe  à  Câmara  Municipal,  com  a  sanção  do 
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Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município, especialmente sobre:
X - criação e estruturação de secretarias municipais e demais 
órgãos da administração pública, bem assim a definição das 
respectivas atribuições;
XI  -  aprovação  do  Plano  Diretor  e  demais  planos  e 
programas de governo;

Art.  197.  O  Município  estimulará  o  desenvolvimento  das 
ciências,  das  artes,  das  letras  e  da  cultura  em  geral, 
observado  o  disposto  na  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil.

Art. 198. O dever do Município com a educação será efetivo 
mediante a garantia de:
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, na pesquisa 
e na criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Art. 204. O Município manterá o professorado municipal em 
nível econômico, social e moral à altura de suas funções.

Art. 207. É da competência comum da União, do Estado e do 
Município  proporcionar  os  meios  de  acesso  à  cultura,  à 
educação e à ciência. 

Parágrafo  único.  O  sistema  de  ensino  municipal  será 
organizado em regime de colaboração com o da União e o 
do Estado. (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 76/2017 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 outubro 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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