
PARECER JURÍDICO Nº 177/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  39/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A CELEBRAR CONVÊNIO COM A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITAPOÁ, 
OBJETIVANDO A CESSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  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   39  /2018  .

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  foi 
protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder Legislativo no dia 13 
de julho de 2018, sob protocolo nº 516/2018,  e com o pedido de tramitação em regime de 
urgência pelo Prefeito, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 16 de julho de 2018, no Expediente da Reunião Ordinária, foi realizada a 
leitura da ementa do Projeto no plenário, e na sequência, o Presidente da Mesa colocou em 
deliberação do plenário o pedido de urgência de tramitação solicitado pelo Poder Executivo, e 
após a aprovação do requerimento verbal, o Presidente distribuiu a proposição às Comissões 
Permanentes da Casa, em regime de urgência simples.

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, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de 
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito. 

A Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  Parecer  Contábil, 
Parecer Jurídico e Minuta de Convênio, todos do Poder Executivo, sendo esses os documentos 
anexos necessário para análise da Proposição.

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.

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.
2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo
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De autoria  do Poder Executivo – Prefeito,  o presente Projeto de Lei  tem por 
objetivo obter autorização legislativa para o Município celebrar convênio com a Delegacia de 
Polícia Civil de Itapoá-SC, com a cessão de até 2 (dois) servidores públicos municipais efetivos, 
para prestarem serviços junto a este órgão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com os custos com 
remuneração e encargos sociais do(s) servidor(s) cedido(s) com ônus ao Município de Itapoá.

 Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, nota-se a indicação 
de não criação de despesa com a cessão de 2 (dois) servidores públicos municipais, uma vez que 
essa  despesa,  em tese,  já  está  impactada  na  Folha  de  Pagamento  da  Prefeitura.  Entretanto, 
conforme  as  disposições  definidas  no  Art.  62,  da  Lei  Complementar  nº  101/00  (Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal  –  LRF),  o  custeio  pelo  Município  de  despesas  de  competência  de 
outros entes, somente será admitido se estiver contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
na Lei Orçamentária Anual, e pactuado entre os entes, através de convênio, acordo, ajuste ou 
congênere, conforme dispuser legislação específica, conforme segue:

Lei Complementar 101/2000 […]
Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de  
despesas de competência de outros entes da Federação se  
houver: I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e  
na lei orçamentária anual; II - convênio, acordo, ajuste ou  
congênere, conforme sua legislação.

Dessa forma, anterior à votação e tramitação da presente proposição, recomenda-
se  a  apresentação  de  uma  emenda  legislativa  ao  Projeto  da  LDO  2019  –  Projeto  de  Lei 
Ordinário nº 46/2018, com o aproveitamento da atual tramitação dessa Proposição na Casa, e 
com a finalidade de se criar uma ação específica para celebração de convênio com a Delegacia 
de Polícia Civil de Itapoá, por cessão de servidores efetivos municipais de Itapoá com ônus ao 
Município. 

Posteriormente, no mesmo ano legislativo, deve-se incluir a ação específica na 
Lei  Orçamentário  Anual  2019,  e  que  após discussão  e  aprovação do plenário,  inclusive  da 
análise  ao  mérito  para  a  utilização  de  recursos  municipais  para  a  segurança  pública  de 
competência do Estado, só então as disposições da LRF estarão atendidas, com a previsão no 
Orçamento Municipal para a criação de uma Ação específica de convênio com a Delegacia de 
Polícia de Itapoá.

Assim,  após a  inclusão de autorização específica  no Orçamento  Municipal,  o 
Município poderá celebrar convênio e atender plenamente as disposições contidas no art. 62, da 
LRF.

Sobre a legislação municipal aplicada ao caso, destaca-se os Incisos I, II e VII, do 
Art. 13 e Inciso IV, do Art. 49, e Art. 68, todos da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe 
couber; 
[...]
VII  -  dispor  sobre  a  organização,  administração  e 
execução dos serviços municipais;

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 
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Administração Pública;

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:[...]
VIII  -  celebrar  convênios,  acordos  ou  contratos,  
sujeitando-os,  se  for  o  caso,  à  autorização  prévia  ou  
referendo da Câmara Municipal; (grifo nosso)

Art. 107. O Município poderá realizar obras e  serviços de  
interesse  comum,  mediante  convênio  com  o  Estado,  a  
União  ou  entidades  particulares,  bem assim,  através  de  
consórcios, com outros municípios.

Em análise do Art. 107, da Lei Orgânica de Itapoá, nota-se a autorização para a 
realização  de  serviços  de  interesse  comum,  mediante  convênio  com  o  Estado.  Nesse  caso 
específico, verifica-se a necessidade da celebração do convênio ser firmada com o representante 
legal  do Estado de Santa  Catarina como cessionário,  e  com poderes  para tal  celebração de 
convênio delegado ou pleo próprio Governador do Estado, e do outro lado, pelo Prefeito como 
cedente dos servidores efetivos municipais.

Seleção de servidores efetivos colocados à disposição da Delegacia de Polícia de Itapoá

Em tempo, nota-se importante ressaltar a necessidade de previsão legal de regras 
específicas  na  legislação municipal  para  a  cessão  de servidores  ao  desempenho de  funções 
administrativas na Delegacia de Polícia Civil de Itapoá, uma vez que a alteração de lotação dos 
servidores municipais de Itapoá está definida pelos Arts. 23 ao 27, da Lei Complementar nº 
44/2014 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Itapoá).

Em análise da minuta do convênio, das atribuições da Prefeitura de Itapoá, no 
Item 3.2, Inciso III, destaca-se a seguinte proposta: “relacionar os servidores efetivos que serão  
colocados à disposição da Delegacia de Polícia de Itapoá para o desempenho dos serviços;”. 
Nesse ponto, não há indicação expressa de como se procederá essa designação dos servidores 
efetivos municipais de Itapoá para alterarem a lotação de trabalho em que originalmente foram 
aprovados por concurso público junto ao Poder Executivo de Itapoá.

Por  fim,  ainda  sobre  o  direito  dos  servidores  públicos  municipais,  nota-se 
importante destacar as disposições contidas no Arts. 39 e 40, da Lei Complementar Municipal nº 
44/2014, conforme segue:

DA CESSÃO 
Art.  39  O  Poder  Executivo  Municipal e  a  Câmara  de 
Vereadores  poderão,  por  solicitação,  através  de  ato 
próprio  e  mediante  exposição  fundamentada,  fazer  a 
cessão  de  servidores  do  quadro  permanente, 
condicionada  à  anuência  destes,  a  órgãos  da 
Administração direta ou indireta da União, do Governo do 
Estado  de  Santa  Catarina,  entidades  assistenciais  ou 
filantrópicas  conveniadas  com o Município  de Itapoá,  por 
tempo determinado, sem vencimentos ou qualquer outro tipo 
de ônus para o cedente.
Parágrafo Único - A cessão prevista neste artigo dependerá 
de  anuência  do  Prefeito  ou  do  Presidente  da  Câmara  de 
Vereadores,  como  for  o  caso,  mediante  a  emissão  de  ato 
próprio, com exposição fundamentada. 
Art. 40 Ao servidor, que vier a ser cedido nos termos do 
art. 39, fica assegurada a Avaliação de Desempenho, para 
fins de progressão funcional, na forma prevista no Plano 
de Carreira, que será realizada pelo superior hierárquico 
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do ente público ou instituição a que estiver cedido. (grifo 
nosso)

Necessidade de observância das disposições do Art. 116, da Lei Federal nº 8666/93

Conforme a minuta do convênio, Item 7 – Da Legislação aplicável ao caso e dos 
casos  omissos,  verifica-se  que  o  convênio  reger-se-á  pelas  disposições  expressas  na  Lei  nº 
8.666/1993, pelos preceitos de direito público e pela disposição de direito privado correlatas.

Em análise da Lei nº 8666/93, é possível destacar o que segue:
Art.  116.  Aplicam-se  as  disposições  desta  Lei,  no  que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres  celebrados  por  órgãos  e  entidades  da 
Administração.
§  1º  A celebração  de  convênio,  acordo  ou ajuste  pelos 
órgãos ou entidades da Administração Pública depende de 
prévia  aprovação  de  competente  plano  de  trabalho 
proposto  pela  organização  interessada,  o  qual  deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem 
assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para complementar 
a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo 
se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão descentralizador. 
§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador 
dará  ciência  do  mesmo à  Assembleia  Legislativa  ou  à 
Câmara Municipal respectiva.

Nesse caso, s.m.j., não está explícito qual as metas de trabalho a serem atingidas. 
Espera-se com a Proposição a cessão de 2 (dois) servidores públicos municipais para auxiliar 
nos trabalhos administrativos da Delegacia de Polícia de Itapoá, com o ônus do pagamento da 
remuneração  desses  servidores  para  os  cofres  públicos  municipais.  Entretanto,  não  há  a 
explicitação das metas a serem atingidas,  como por exemplo, na utilização de um indicador 
quantitativo de inquéritos policiais a serem reduzidos com a cessão dos servidores para finalizar 
o convênio,  ou qual  será o plano de aplicações de recursos financeiros desembolsados pelo 
município de Itapoá ao longo dos 5 (cinco) anos do convênio, uma vez que não está explícito 
quais os servidores e os seus respectivos cargos que serão cedidos ao Estado, e dessa forma não 
é possível precisar qual o montante financeiro despendido pelo Município.

Para a apuração do custo do convênio,  por exemplo,  poder-se-ia considerar 2 
(dois) agentes administrativos públicos municipais efetivos, com remuneração média somado 
aos custos patronais, férias, décimo terceiro e eventualmente do adicional de periculosidade para 
atuar na Delegacia, no montante de R$ 10.000,00 para cada servidor. Isso representa R$ 20 mil 
mensais, e R$ 1,2 milhão no período de 5 anos.

Sobre o Adicional de Periculosidade de servidores públicos municipais efetivos 
para atuarem em Delegacia, nota-se um entendimento jurisprudencial no sentido do dever do 
Município em efetuar o pagamento desse adicional, conforme segue:

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
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Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná,  por  unanimidade de votos,  em dar  provimento ao 
recurso de apelação 1), e negar provimento ao agravo retido 
e ao recurso de apelação 2) e, por maioria de votos, postergar 
a  fixação  dos  honorários,  vencido  nesse  aspecto  o  Dr. 
Rodrigo  Otávio  Rodrigues  Gomes  do  Amaral,  que  por 
entender  que  a  sentença  é  líquida,  fixa  os  honorários 
advocatícios  em  percentual  a  incidir  sobre  a  condenação, 
conforme  declaração  de  voto  vencido,  em  separado. 
EMENTA:  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO 
CONDENATÓRIA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE.  AGENTE  ADMINISTRATIVO. 
FUNCIONÁRIO  CEDIDO  PARA  EXERCER  SUAS 
FUNÇÕES  EM  DELEGACIA  DE  POLÍCIA  CIVIL. 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ENTE MUNICIPAL 
E  O  ESTADO  DO  PARANÁ. RECURSO  DO 
MUNICÍPIO:  AGRAVO  RETIDO:  -  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. SERVIDOR CEDIDO 
AO  PODER  EXECUTIVO  ESTATAL.  VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO  E  FINANCEIRO  INALTERADO. 
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO CONHECIDO 
E  NÃO  PROVIDO.  MÉRITO:  -  DENUNCIAÇÃO  DA 
LIDE. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E 
O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE  SEGURANÇA  PÚBLICA. AUSÊNCIA  DE 
PREVISÃO  CONTRATUAL  OU  LEGAL  DO  DIREITO 
REGRESSIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR: 
-  ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.  PREVISÃO NO 
ESTATUTO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS 
MUNICIPAIS  DE  PRUDENTÓPOLIS.  ARTIGO  136, 
INCISO II, DA LEI Nº 1.339/03.  SERVIÇO HABITUAL 
EM  DELEGACIA DE  POLÍCIA CIVIL.  LOCAL DE 
GRANDE  PERICULOSIDADE.  CONDIÇÕES 
ESPECIAIS  DE  SEGURANÇA. PEDIDO 
PROCEDENTE.-  PERÍCIA  INCONCLUSIVA  QUANTO 
AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE FUNCIONAL EM 
LOCAL  PERIGOSO.  INDEFERIMENTO  LASTREADO 
NA  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  PARA  ÀQUELES 
SERVIDORES CEDIDOS À OUTRO ÓRGÃO. OMISSÃO 
LEGISLATIVA  QUE  NÃO  OBSTA  O  DIREITO  DO 
SERVIDOR.  ATO  ADMINISTRATIVO  VINCULADO. 
ILEGALIDADE.  APRECIAÇÃO  PELO  PODER 
JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE  DIANTE  DOS 
PRINCÍPIOS  QUE  REGEM  A  ATIVIDADE  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ARTIGO  37  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.-  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO  INICIAL.  CONCESSÃO  DO  ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. FIXAÇÃO. ARTIGO 140, II, DA LEI 
Nº  1.339/2003.  INCIDÊNCIA  SOBRE  OS  REFLEXOS 
LEGAIS,  ACRESCIDOS  DE  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.- SUCUMBÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL. 
INVERSÃO.- SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. 
RECURSO  DE  APELAÇÃO  (1),  PROVIDO.  AGRAVO 
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RETIDO  E  RECURSO  DE  APELAÇÃO  (2),  NÃO 
PROVIDOS.  (TJPR  -  2ª  C.Cível  -  AC  -  1415285-5  - 
Prudentópolis - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Por maioria - - 
J.  31.05.2016)  (TJ-PR  -  APL:  14152855  PR  1415285-5 
(Acórdão),  Relator:  Stewalt  Camargo  Filho,  Data  de 
Julgamento:  31/05/2016,  2ª  Câmara  Cível,  Data  de 
Publicação: DJ: 1831 30/06/2016)

Ainda sobre o custo, deve-se atentar para a extrapolação do término do mandato 
da atual gestão no ano de 2020, e da criação de despesa para o próximo governo municipal, que 
poderá perdurar até o ano de 2023. Apesar do Poder Executivo finalizar o convênio de forma 
antecipada, ainda restariam 60 (sessenta) dias para o término dessa despesa pública.

Eventual  desvio  de  função  de  servidor público  municipal  para  atuar na  Delegacia  de 
Polícia

Por fim, oportuno alertar para a necessidade de prudência ao legislador municipal 
em autorizar a cessão de servidores municipais para atuarem na Delegacia de Polícia, pois nota-
se uma necessidade de especial atenção para se evitar o desvio de função de servidores efetivos, 
e  de eventual geração de indenização aos servidores atingidos e responsabilização de quem 
efetuou e autorizou a cessão.

Conforme  orientação  do  Tribunal  de  Contas  de  Santa  Catarina,  o  desvio  de 
função  ocorre  quando  o  servidor  passa  a  exercer  atribuições  diversas  daquelas  que 
correspondem ao cargo para o qual foi nomeado e empossado. O exercício de atividades ou 
serviços estranhos à competência de um cargo caracteriza tal prática e a mesma é vedada pela 
Constituição Federal (Art. 37).

Quando da cessão  de servidor  público,  ocupante de cargo efetivo,  para outro 
órgão da Administração Pública, conforme o TCE-SC, somente é possível quando as atribuições 
de ambos os cargos se equivalerem.

O parágrafo 2º do citado artigo, estabelece que "a não observância do disposto  
nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos  
termos da lei". Assim, em simetria com os dispositivos legais que disciplinam que o servidor 
deve exercer suas funções no órgão em que for lotado e no cargo para o qual foi nomeado 
mediante  prévia  aprovação em concurso  público,  o exercício  das atividades  pertinentes  a 
outro cargo público, com atribuições diferentes daquelas estabelecidas no cargo original, 
acarreta o desvio de função, pois o servidor não prestou concurso para este cargo, estando 
exercendo  de  fato  a  função  de  outro  cargo,  configurando,  por  conseguinte,  burla  ao 
instituto do concurso público.

Sobre o desvio de função, destaca-se o entendimento doutrinário, no sentido de 
que a administração pública tem o dever de corrigir o erro que gerou o desvio de função: 

[...]  a  administração  pública  promove  o  denominado 
“desvio  de  função”,  vale  dizer,  o  dirigente  da unidade 
administrativa  de  lotação  do  servidor  impõe  a  este  o 
exercício de atribuições de outro cargo, diversas daquelas 
que correspondem ao cargo para o qual ele foi nomeado 
e  empossado. [...]  Nessas  circunstâncias, em  virtude  da 
exigência constitucional de aprovação em concurso público 
específico para cada cargo, não pode o servidor, depois da 
Constituição de 1988, ser “reenquadrado” no cargo cujas 
atribuições está indevidamente sendo obrigado a exercer. 
[...]  constatado o desvio, deve a administração adotar as 
providências  necessárias  à  imediata  cessação  dessa 
anomalia  (e  responsabilizar  quem  a  ocasionou) 
(ALEXANDRINO,  Marcelo;  PAULO,  Vicente.  Direito 
Administrativo Descomplicado. 18ª Ed. São Paulo: Método, 
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2010. p. 268 e 269) (grifo nosso). 

O próprio TCE-SC, por diversas ocasiões, já se manifestou sobre o desvio de 
função, conforme análise dos Prejulgados nº 0663, 0814, e especialmente o 1513, conforme 
segue:

Prejulgado:1513  [...]  2.  A  cessão  de  servidor  público 
municipal, ocupante de cargo efetivo, para outro órgão 
da Administração Pública somente é possível quando as 
atribuições de ambos os cargos se equivalem, sob pena de 
caracterizar  desvio  de  função. (Processo:  CON-
03/08099320,  Parecer:  COG-005/04  Decisão:  326/2004, 
Origem:  Instituto  de  Previdência  Social  dos  Servidores 
Públicos  do Município  de Concórdia  Relator:  Conselheiro 
Luiz Roberto Herbst, Data da Sessão: 15/03/2004 Data do 
Diário Oficial: 03/05/2004). (grifo nosso)

Ainda conforme artigo do TCE-SC, a unidade jurisdicionada deve observar com 
rigor  as  normas  relativas  ao  instituto  do  concurso  público  e  os  princípios  que  regem  a 
Administração  Pública,  considerando  que  o  desvio  de  função  de  servidores  públicos  pode 
configurar burla ao concurso público. Desse modo, para o TCE-SC, a eficiência e a eficácia 
no serviço público somente serão alcançadas se a Administração Pública coibir de forma 
efetiva e rigorosa o desvio de função do servidor público (ou seja, policial tem que exercer 
a função de policial, Professor tem que exercer a função de Professor, Enfermeiro tem que 
exercer a função de Enfermeiro,  etc.),  mediante controle  adequado do exercício do cargo 
público e aplicação plena do instituto do concurso público, com critérios de seleção apropriados 
para o cargo a ser provido, e com acompanhamento permanente do servidor durante a sua vida 
funcional, com avaliações periódicas, para evitar o desvio de função e o exercício do cargo de 
forma  ineficiente,  o  que  certamente  repercutirá  na  qualidade  do  serviço  público  prestado  à 
população, bem como dará efetividade aos princípios que regem Administração Pública,  em 
especial aos princípios da moralidade, da eficiência e da impessoalidade. Por fim, vale salientar 
que a não observância da legislação pertinente poderá resultar em ato irregular sujeitando o 
responsável às sanções da lei.

Assim, após análise, e diante da necessidade de previsão orçamentária por ação 
específica em respeito ao Art. 60, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 
101/2000; da necessidade de observância do Art. 116, da Lei nº 8.666/93 e do Art. 39, da Lei 
Complementar Municipal nº 44/2014, bem como da necessidade de se coibir de forma efetiva e 
rigorosa o desvio de função no serviço público municipal e da aplicação plena da instituto do 
concurso público conforme estrita orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina, inclusive 
sujeitando os  responsáveis  às  sanções  da Lei,  destaca-se que o Projeto de Lei  Ordinário nº 
39/2018 apresenta ilegalidades, e que devem ser sanadas antes de seguir a sua tramitação nos 
termos regimentais da Câmara Municipal de Itapoá. 

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 06 de agosto de 2018.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]
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