
RELATÓRIO  DE  VISTAS  AO  PROJETO  DE  LEI  Nº  46/2017,  QUE  ALTERA  A  LEI
MUNICIPAL Nº  158/2007  E  INSTITUI  O  CONSELHO  MUNICIPAL DE  POLÍTICA DE
SEGURANÇA  PÚBLICA  DE  ITAPOÁ  –  CONSEPI  E  FUNDO  MUNICIPAL  DE
SEGURANÇA PÚBLICA, ESTABELECE COMPETÊNCIAS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
PARA O SEU FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Senhores Vereadores e Senhora Vereadora;

O Projeto de Lei nº 46/2017, assinado pelos autores, Thomaz William P. Sohn, Joarez
Antonio Santim e Jeferson Rubens Garcia, o mesmo deu entrada na Casa no dia 21 de agosto de
2017, quando foi distribuído para analise das Comissões Permanentes em Regime Ordinário, na
mesma data o Procurador Jurídico da Casa protocolou o Parecer Jurídico nº 62/2017, salientando
o vicio de origem da matéria e destacou conforme segue:

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;  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; 

Evidencia-se  o  vício  de  iniciativa,  quando  fica  constatado  a
exorbitância  dos  vereadores  autores  do  presente  Projeto,  ao
apresentarem  matéria  tipicamente  de  natureza  de  iniciativa  do
Poder Executivo. 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 da
criação 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.

Já no dia 29 de agosto, o Presidente das Comissões inciou os debates da proposição
em tela, na ocasião solicitou ao Servidor Francisco Xavier Soares Filho, que procedesse a leitura
do projeto, que após a leitura o Presidente suspendeu a Reunião para analisar a matéria na Sala
de  Reuniões,  em conjunto  com o  Procurador  Jurídico  e  munícipes,  ao  reabrir  a  Reunião  o
Presidente das Comissões e também o qual é autor do citado projeto solicitou o sobrestamento da
matéria.

No dia 19 de dezembro, o Presidente das Comissões reabre as discussões referentes o
Projeto de Lei supracitado, o qual mesmo com Parecer Contrario da Procuradoria Jurídica da
Casa, emitiram Parecer Favorável nº 144/2017 ao Projeto de Lei nº 46/2017.

O projeto foi encaminhado para 1ª Votação na Pauta da Reunião Extraordinária do
dia 22 de dezembro de 2017, quando na ocasião ouve o pedido de Vistas.

Por  fim  cabe  destacar  a  inconstitucionalidade  do  Projeto  devido  seu  Vicio  de
Origem .     

Atenciosamente,

José Antonio Stoklosa
Vereador - PSD

[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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