
PARECER JURÍDICO Nº 106/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  90/2017  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: CONCEDE ABONO NATALINO PECUNIÁRIO 
AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC, 
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   90  /2017.

De autoria da Mesa Diretora, o presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar 
o Poder Legislativo Municipal em conceder abono natalino pecuniário aos servidores públicos 
da Câmara Municipal de Itapoá.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 24 de novembro de 2017, sob protocolo nº 857/2017, 
em regime de tramitação ordinário.

No dia 27 de novembro de 2017, no Expediente da Reunião Ordinária, 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 o Art. 47, da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria permissível de 
iniciativa  ao  Poder  Legislativo  –  Mesa  Diretora,  e  que  está  devidamente  instruído  com 
Exposição de Motivos, e Parecer Contábil, todos de autoria do Poder Legislativo.

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.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de 
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Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Legislativo – Mesa Diretora, o presente Projeto de Lei visa 
obter autorização legislativa a concessão no mês de dezembro, de um abono natalino pecuniário 
aos servidores públicos da Câmara Municipal de Itapoá,  no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais).

Conforme  a  Exposição  de  Motivos  e  Justificativa  da  Proposição,  para  a 
concessão do abono natalino, a Mesa Diretora considerou, entre outros fatores: a) o desempenho 
e dedicação ao trabalho dos servidores no ano corrente; b) o fato de, notoriamente, no período 
da temporada,  o preço dos gêneros de primeira  necessidade sofrerem aumento no comércio 
local; e c) a possibilidade dos servidores públicos terem um auxílio financeiro por ocasião das 
festas natalinas.

O Projeto de Lei respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, para a criação de despesas públicas, conforme análise 
do  parecer  contábil  do  Poder  Legislativo  anexo  ao  Projeto,  em  que  manifesta  parecer 
tecnicamente favorável ao pagamento do abono.

Em relação ao abono, trata-se de despesa pública de caráter pontual e precário, 
concedido uma única vez, e que não gera qualquer expectativa de direito aos servidores para 
incorporação remuneratório ou direitos futuros de uma nova concessão. A decisão do pagamento 
do abono é um ato da Mesa Diretora, que por conveniência e oportunidade, e mediante o cenário 
orçamentário  e  financeiro,  bem como o  desempenho  institucional  e  outros  fatores,  decidiu, 
através do poder discricionário, em propor a concessão do abono natalino pecuniário. Apenas 
após a discussão, aprovação do plenário, e publicação da Lei Municipal, fica a Mesa Diretora 
autorizada em efetuar o pagamento aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal.

A Proposição em análise  não conflita  com a competência privativa da União 
Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a 
União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88). 

Em relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), destaca-se 
os Incisos I, VII, ambos do Art. 13, bem como o Inciso II, do Art. 50, todos da LOM, conforme 
segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
VII - dispor sobre a organização, administração e execução 
dos serviços municipais;

Art. 50. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara 
a iniciativa das leis que disponham sobre:
[…]
II  -  organização  dos  serviços  administrativos  da  Câmara, 
criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos 
e  funções  e  fixação  da  respectiva  remuneração.  (grifo 
nosso)

Conforme análise do Regimento Interno da Casa (RI), destaca-se o Art. 32, e os 
Incisos II e XXVII, do Art. 39, todos do RI, senão vejamos:

Art. 32. A Mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos 
legislativos e administrativos da Câmara

Art. 39. Compete ao Presidente da Câmara:
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[…]
II – Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e 
administrativos da Câmara;
[...]
XXVII – Ordenar as despesas da Câmara Municipal e 
assinar  cheques  nominativos  ou  ordem  de  pagamento 
conjuntamente  com o servidor  encarregado do movimento 
financeiro; (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 90/2017 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, 28 de novembro 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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