
PARECER JURÍDICO Nº 138/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  19/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 155/2007, QUE 
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS.

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 
19/2018.

De autoria do Poder Legislativo, sendo 1º autor o Vereador José maria Caldeira 
(PMDB), o presente Projeto de Lei busca alterar a Lei Municipal nº 155/2007, que instituiu a 
semana de prevenção ao uso de drogas no município de Itapoá-SC.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 23 de março de 2018, sob protocolo nº 186/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

No dia 26 de março de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião 
Ordinária. A Presidente em exercício da Câmara, Vereadora Janayna Gomes Silvino, solicitou a 
leitura da proposição pelo secretário  ad hoc  Vereador Jonecir Soares.  Ao começar a leitura, o 
plenário deliberou o requerimento verbal para a leitura apenas da ementa das proposições do 
expediente  da  reunião,  no  qual  foi  aprovado  por  unanimidade  do  plenário.  Ao  final  do 
expediente,  a  Presidência  encaminho  a  presente  Proposição  para  análise  das  Comissões 
Permanentes da Casa.

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,  e  em  análise  do  texto  da 
proposição, trata-se de matéria permissível de iniciativa do Poder Legislativo – Vereadores. 

A Proposição  consta  instruído  com  Exposição  de  Motivos,  e  não  apresenta 
impacto  orçamentário-financeiro,  portanto  sendo  esse  o  único  documento  necessário  para 
análise da legalidade da iniciativa da Proposição.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão 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 

Parecer Jurídico nº 138/2018, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 1/3

http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/168_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6747
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6747
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral


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,  a  Proposição não 
apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do  Poder  Legislativo  –  1º  Autor  Vereador  José  Maria  Caldeira,  o 
Projeto de Lei Ordinária nº 19 de 2018 busca alterar a Lei Municipal nº 155/2007, que instituiu 
a semana de prevenção ao uso de drogas no município de Itapoá-SC.

Conforme  análise  sucinta  da  Exposição  de  Motivos  e  Justificativa,  com  o 
aumento  populacional  de  Itapoá,  nota-se  maiores  problemas  de  tráfico  de  drogas,  com  o 
envolvimento cada vez maior de crianças e adolescentes.

Foi identificado por esta Procuradoria a eliminação da referência ao dia 26 de 
junho como sendo o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. O Parágrafo 
Único do Art. 1º da Lei Municipal nº 155/2007 fazia essa referência, mas não consta no Projeto 
de Lei nº 19/2018 tal indicação. 

Em estudo divulgado pelo Centro de Estudos e Pesquisa sobre Álcool e outras 
Droga  (CEPEAD),  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo,  destaca  que  em  1987  a 
Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional 
contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Esta data foi criada para conscientizar a população 
global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados 
pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de 
drogas. 

Ainda conforme o estudo do CEPEAD, atualmente o uso e abuso de álcool e 
outras  drogas  constituem um dos mais  importantes  problemas  de  saúde pública  no mundo, 
considerando-se  a  magnitude  e  a  diversidade  de  aspectos  envolvidos.  De  acordo  com  o 
Escritório  das  Nações  Unidas  sobre Drogas  e  Crime (UNODC),  “todo ano 210 milhões  de 
pessoas usem drogas ilícitas no mundo, das quais quase 200 mil morrem anualmente. O uso e o 
tráfico  de  drogas  constituem  ameaças  não  somente  para  a  saúde,  mas  também  para  a 
estabilidade global e o desenvolvimento socioeconômico”.

Assim, sugere-se a Proposição fazer referência ao dia 26 de junho como o Dia 
Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.

O Projeto de Lei respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar no 101/2000, pois não apresenta impacto orçamentário-financeiro, já 
que ficará ao Poder Executivo estabelecer a programação dos eventos de prevenção e outros 
assuntos que achar oportunas.

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).

Trata-se  de  matéria  permissível  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,  conforme 
preceitua os Incisos I e XII, do Art. 13, e o Art. 47, todos da Lei Orgânica de Itapoá, em que 
segue: 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
XII - instituir,  executar e apoiar programas educacionais e 
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culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança 
e do adolescente;

Art. 47. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer 
vereador, comissão  permanente  da  Câmara,  ao  Prefeito  e 
aos cidadãos, sendo que estes a exercerão, sobre a forma de 
projeto de lei subscrito, no mínimo, por cinco por cento do 
total do número de eleitores do Município. (grifo nosso)

Por fim, nota-se em análise do Art. 6º da Proposição, o seguinte: “Art. 6° Esta Lei  
entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”. 
Entretanto,  o  artigo  revogatório  deve  citar  o  dispositivo  ou  lei  que  deixou  de  vigorar,  em 
detrimento de outra lei que passa a viger. 

Nesse  sentido  a  Lei  Complementar  nº  95,  de  1998,  alterada  pela  Lei 
Complementar nº 107, de 2001, estabelece em seu art. 9º: “A cláusula de revogação deverá  
enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas”. Portanto, não se pode criar
uma  Lei  sem  que  a  outra  tenha  sido  citada  como  revogação,  sob  pena  de  arguição  de 
inconstitucionalidade.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 19 de 2018 
apresenta ilegalidade, mas que poderá ser corrigida pelo autor, com uma nova redação ao Art. 6º 
do presente Projeto de Lei, ao indicar precisamente qual a Norma Jurídica Municipal que se 
pretende revogar.

Em  relação  aos  demais  aspectos,  nota-se  que  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 abril 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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