
PARECER JURÍDICO Nº 171/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  47/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 análise ao Projeto de Lei Ordinário nº 47/2018.

De autoria  do Poder Legislativo – Vereadora Janayna Gomes Silvino (PR),  o 
presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para instituir e regulamentar a Semana 
Municipal do Idoso.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 13 de julho de 2018, sob protocolo nº 522/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

Na Reunião Ordinária do dia 16 de julho de 2018, a Proposição deu entrada no 
expediente  da  Reunião  Ordinária.  A Presidente  da  Câmara  em exercício  Vereadora  Janayna 
Gomes Silvino solicitou a leitura da ementa da proposição pelo 1º secretário Vereador Thomaz 
Sohn.  Ao final do expediente, a Presidência distribuiu o Projeto de Lei Ordinário nº 47/2018 
para as Comissões Permanentes, em regime de tramitação 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 o Art. 47 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria permissível de 
iniciativa do Poder Legislativo – Vereador. 

A  Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  sendo  esses  os 
documentos anexos necessário para análise 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 
pelo  Poder  Legislativo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na 
Resolução nº 14/2016.

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.

Parecer Jurídico nº 171/2018, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 1/2

https://sapl.camaraitapoa.sc.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=7001
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral


2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do Poder Legislativo – Vereadora Janayna Gomes Silvino (PR),  o 
presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para instituir e regulamentar a Semana 
Municipal do Idoso, no âmbito do município de Itapoá, que será comemorada anualmente, na 
primeira semana de Outubro, e que passará a integrar o calendário oficial do Município.

Conforme análise da Exposição de Motivos, de forma sucinta, a data de 1º de 
outubro  é  comemorado o Dia  Internacional  do Idoso.  Este  dia  foi  instituído  em 1991 pela 
(ONU) Organização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as 
questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Em análise da proposição, s.m.j., não foi identificado a criação de custos e que 
afetam o orçamento do município, sendo a Lei um balizador de diretrizes e objetivos que devem 
pautar  a  atuação do Poder  Público,  e  que não proporciona a  criação de despesas  ao Poder 
Executivo Municipal. A Prefeitura fica autorizada a regulamentar a presente Lei, por Decreto 
Municipal, no que couber.

Assim,  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.

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).

Conforme análise da legalidade da proposição, trata-se de matéria de iniciativa 
deste Poder Legislativo, conforme preceitua o art. 13, Inciso I, XII e XIII, 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  culturais  que  propiciem o  pleno  desenvolvimento  da 
criança e do adolescente; 
XIII  -  amparar,  de  modo  especial,  os  idosos e  os 
portadores de deficiência; (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 47/2018 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, 20 de julho 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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