
PARECER JURÍDICO Nº 178/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  44/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: CRIA O PROGRAMA DE TESTE VOCACIONAL 
PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  MUNICIPAIS  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da Mesa 
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer 
traz análise ao Projeto de Lei Ordinário nº   4  4  /2018  .

De autoria do Poder Legislativo – Vereador Ezequiel de Andrade (PR), o presente 
Projeto  de  Lei  visa  obter  autorização  legislativa  para  criar  o  Programa  Municipal  “Teste 
Vocacional para os Alunos das Escolas Públicas Municipais”.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 06 de julho de 2018, sob protocolo nº 505/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

No dia 09 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.  Ao  final  do  expediente,  a  Presidência 
distribuiu o Projeto de Lei Ordinário nº 44/2018 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, ressalvado o alcance da propositura.

A  Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  sendo  esse  o 
documento anexo necessário para análise.

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.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Legislativo – Vereador Ezequiel de Andrade (PR), o presente 
Projeto  de  Lei  visa  obter  autorização  legislativa  para  criar  o  Programa  Municipal  “Teste 
Vocacional para os Alunos das Escolas Públicas Municipais”.

Conforme análise da Exposição de Motivos, de forma sucinta, o projeto de Lei 
em questão tem por finalidade específica em auxiliar os jovens no desenvolvimento de suas 
potencialidades, através da orientação vocacional com testes psicológicos que são aplicadas no 
aluno para que ele decida qual profissão ele tem mais afinidade.

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).

Em análise  do  impacto  orçamentário-financeiro,  s.m.j.,  não  foi  identificado  a 
criação de custos diretos que possam afetar o orçamento do município, e que inclusive conforme 
a  justificativa  do  próprio  autor,  a  execução  da  Lei  eventualmente  aprovada  não  acarretará 
despesas extras ao Poder Executivo, uma vez que o Poder Público Municipal dispõem de equipe 
de Psicólogos que poderão executar os testes.

Assim,  em tese,  o  Projeto  de Lei  respeita  os  limites  e  disposições  da Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  no  101/2000,  pois  a  princípio,  não  apresenta 
impacto orçamentário-financeiro à Prefeitura.

Entretanto, a alocação obrigatória de servidores públicos municipais ocupantes 
do  cargo  de  psicólogo  no  Poder  Executivo  Municipal,  e  por  Lei  de  iniciativa  do  Poder 
Legislativo, poderá comprometer o regular desempenho da Secretaria de Assistência Social. Não 
há,  s.m.j.,  uma  análise  quantitativa  de  alunos  que  devem  ser  atendidos,  a  extensão  desse 
atendimento de consultas de orientação vocacional, e a quantidade de psicólogos necessários 
para garantir as disposições legais sugeridas na proposição.

É pertinente alertar para um eventual vício de iniciativa do Projeto de Lei nº 
44/2018, em análise das disposições da referida Proposição,  ao compelir  o Poder Executivo 
Municipal em obrigar a aplicação de testes vocacionais nos alunos matriculados na última série 
do ensino fundamental,  uma vez que essa análise  e definição são pertinentes  às  atribuições 
típicas da Administração pela Secretaria Municipal de Educação de Itapoá,  com o apoio do 
Conselho Municipal de Educação. E também estão relacionados com a Secretaria de Assistência 
Social, pois os cargos de psicólogos estão vinculados com essa Secretaria.

Conforme análise da legalidade da proposição, destaca-se o art. 13, Inciso I, II, 
VII e XII, e do Art. 49, Incisos II e III, ambos 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; […]
XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais 
e  culturais  que  propiciem o  pleno  desenvolvimento  da 
criança e do adolescente;

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, 
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provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias, 
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da 
Administração Pública; (grifo nosso)

Portanto,  para evitar  ilegalidade e  melhor  fundamentar  a presente Proposição, 
sugere-se  no  âmbito  das  Comissões  Permanentes  da  Casa,  a  expedição  de  convites  para  a 
Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Assistência  Social,  com  o  objetivo  de  incluir  o  Poder  Executivo  Municipal  na  análise  e 
discussão conjunta do Projeto de Lei nº 44/2018. A participação dos representantes do Poder 
Executivo, em análise técnica da matéria, associado com a possibilidade de emendas legislativas 
para  adequações  que  se  mostrarem pertinentes,  garantirá  uma  melhor  análise  legislativa,  e 
evitará eventual ilegalidade de iniciativa pelo Poder Legislativo. E que a Proposição também 
deverá ser sancionada pelo Prefeito de Itapoá, de maneira a evitar qualquer vício de iniciativa.

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  44/2018 
apresenta eventual vício de iniciativa conforme as razões e do direito já apresentado acima, mas 
que  poderá  ser  sanado com a participação efetiva  do Poder  Executivo  e  a  apresentação de 
emenda legislativa pertinente para adequação. Nos demais aspectos da Proposição, o objeto é 
legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal 
de Itapoá.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 07 de agosto 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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