
PARECER JURÍDICO Nº 126/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  11/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  A OBRIGATORIEDADE  DE 
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS EM PRAÇAS, PARQUES, 
ESCOLAS  E  CRECHES  MUNICIPAIS,  BEM  COMO  EM  LOCAIS  DE 
DIVERSÃO EM GERAL, ABERTO AO PÚBLICO.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa 
Diretora  Vereador  José  Antônio  Stoklosa,  e  pelos  vereadores  membros  das  Comissões 
Permanentes da Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Ordinário nº 
11/2018.

De autoria do Poder Legislativo – Vereador Thomaz William Palma Sohn (PSD), 
o presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para tornar obrigatório a instalação 
de brinquedos adaptados em playgrounds instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e 
áreas abertas ao público.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 23 de fevereiro de 2018, sob protocolo nº 93/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

No  dia  26  de  fevereiro  de  2018,  no  Expediente  da  Reunião  Ordinária,  foi 
realizada a leitura da ementa da Proposição, e na sequência, o Presidente da Mesa Vereador José 
Antônio  Stoklosa  distribuiu  a  Proposição  às  Comissões  Permanentes  da  Casa,  em  regime 
ordinário.

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 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria permissível 
de iniciativa do Poder Legislativo - Vereadores, ressalvado a análise dos limites da competência 
privativa  do  Poder  Executivo  para  a  criação  de  despesas  públicas  e  de  eventuais  impactos 
orçamentário-financeiros da Proposição.

A Proposição está devidamente instruído com Exposição de Motivos e com o 
presente Parecer Jurídico do Poder Legislativo,  sendo esses os documentos necessários para 
análise da legalidade da iniciativa.

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. 
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110 e 117 do Regimento Interno da Casa, em relação à forma regular de protocolo e tramitação. 
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 
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Legislativo – Vereador Thomaz William Palma Sohn (PSD), 
o presente Projeto busca tornar obrigatório a instalação de brinquedos adaptados para crianças 
com deficiência, em playgrounds instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas 
abertas ao público.

Inicialmente, cabe destacar a importância da Proposição ao município de Itapoá, 
e que inclusive está em sintonia com as disposições da Lei Orgânica de Itapoá, conforme os 
seguintes destaques:

Art. 13. Compete ao Município:
XIII  -  amparar,  de  modo  especial,  os  idosos  e os 
portadores de deficiência;

Art. 14. É de competência comum do Município, da União 
e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal:
II  -  cuidar  da saúde e assistência  pública,  dar  proteção e 
garantias às pessoas portadoras de deficiência;

Art.  209.  O  Município,  juntamente  com  a  União,  o 
Estado,  a  sociedade  e  a  família,  deverá  assegurar  à 
criança  e  ao  adolescente os  direitos  fundamentais 
estabelecidos  no  art.  227  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil.
§1º  -  O  Município  promoverá  programas  de  assistência 
integral à saúde da criança e do adolescente e de prevenção e 
atendimento especializado para os portadores de deficiência 
física, sensorial ou mental, visando a sua integração social.
§2º  -  A lei  disporá  sobre  acesso  aos  bens  e  serviços 
coletivos  pelos  portadores  de  deficiência,  com  a 
eliminação  de  preconceitos  e  obstáculos  arquitetônicos, 
instituindo  normas  de  construção  de  logradouros  e 
edifícios públicos, para garantir-lhes acesso adequado.
§3º - O Município, articulado com a sociedade, a família e a 
União, assegurará amparo aos idosos, na forma prevista na 
Constituição da República Federativa do Brasil.
§4º  -  O  Município  incentivará  as  empresas  privadas  a 
admitirem  em  seus  quadros  de  pessoal  portadores  de 
deficiência, visando sua integração social.

Em relação aos aspectos legais da iniciativa,  conforme análise da Proposição, 
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nota-se a necessidade de observância dos seguintes itens:

1) Verifica-se a criação de despesas pelo Poder Legislativo, ao compelir o Poder 
Executivo  em instalar  e/ou  adaptar  brinquedos  já  existentes  em  playgrounds instalados  em 
jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público. A criação de despesas pelo 
Poder Legislativo apresenta vício de inconstitucionalidade formal, já que a Lei que cria despesas 
públicas municipais é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Nesse caso, nota-se 
uma violação ao princípio da separação dos Poderes.

Entretanto, sugeri-se uma Emenda Legislativa para definir a obrigatoriedade das 
adaptações arquitetônicas e da implantação dos brinquedos adaptados para as próximas obras e 
serviços  públicos.  Assim,  nos  novos  processos  licitatórios,  o  Município  poderia  prever  nas 
especificações do Edital, a necessidade de brinquedos adaptados. 

Ainda nesse norte, sugere-se a criação de um percentual mínimo de brinquedos 
adaptados.  Exemplo:  Determinar  uma porcentagem de  5% (cinco  porcento)  dos  brinquedos 
tenham adaptação para crianças com deficiência, em sintonia com as diretrizes do Inciso VIII, 
do Art. 17, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art. 17
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão; (grifo nosso)

2) Ao analisar a Proposição, nota-se a ausência de delimitação do raio de impacto da 
legislação.  Ou  seja,  não  apenas  os  espaços  mantidos  pelo  Poder  Público,  mas  também  os 
playgrounds particulares  também necessitam adaptar  as  suas  infraestruturas.  Nesse caso,  ao 
impor  normas também aos  particulares,  tais  como escolas  particulares,  creches  particulares, 
associações e locais de lazeres da iniciativa privada, sugere-se inicialmente a realização de uma 
consulta com esse público.

3) Para dar efeitos à Lei, com impacto no público e no privado, se faz necessário 
especificações de sanções, como a instituição de infrações e multas, a autoridade fiscalizadora, a 
forma  de  arrecadação,  entre  outros  aspectos  operacionais,  com o  objetivo  de  tornar  a  Lei 
praticável e funcional.

4) É importante verificar as normas jurídicas municipais urbanísticas contidas nas 
Leis  Municipais  do  Plano Diretor  de  Itapoá,  para  manter  um sistema legislativo  integrado. 
Sugere-se o Parecer do COMCIDADE, para a manifestação sobre a pertinência da matéria e as 
sugestões para a otimização da técnica legislativa.

5) No  caput  da  Proposição  remete-se  para  a  obrigatoriedade  de  instalação  de 
brinquedos  adaptados  em  escolas  e  creches  municipais,  mas  no  texto  da  Lei  não  há  essa 
referência. É necessário confirmar a intenção do autor, para incluir, ou não, esses dois itens.

6) É  prudente  aumentar  o  prazo  para  entrar  em  vigor  a  legislação  da  presente 
Proposição, já que tanto o Poder Executivo quando a iniciativa privada, estarão compelidos em 
realizar grande volume de serviços e obras, e não terão prazo para fazer frente a nova legislação 
municipal.

7) Sugere-se o envio de Ofício do Poder Executivo, para a realização de um estudo 
de impacto orçamentário-financeiro, sobre a execução das obras e aquisições determinadas pela 
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presente Proposição, para dimensionar essa criação de despesas ao Poder Executivo.

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  11/2018 
apresenta  ilegalidades.  O  objeto  do  texto,  na  forma  como  está,  apresenta  vício  de 
inconstitucionalidade formal, já que a Lei que cria despesas públicas municipais é de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo. Desta feita, opino pela revisão dos itens elencados por 
esta Procuradoria, para garantir a regular tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 27 de fevereiro de 2018.

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/verifcaaor
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