
PARECER JURÍDICO Nº 188/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  54/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: DISPÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA FROTA 
DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ-SC, 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  54/2018,  de  autoria  do  Poder  Legislativo  – 
Vereadores José Antônio Stoklosa (PSD) e Thomaz William Palma Sohn (PSD).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 24 de agosto de 2018, sob protocolo nº 577/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

No dia 27 de agosto de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião 
Ordinária. A Presidência solicitou a leitura da ementa da proposição pelo 1º secretário . Ao final 
do expediente, a Presidência distribuiu o Projeto de Lei Ordinário nº 54/2018 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 e as condições 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.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do Poder Legislativo – Vereadores  José Antônio Stoklosa (PSD) e 
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Thomaz William Palma Sohn (PSD), o presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa 
para regulamentar a identificação da frota de veículos oficiais do município de Itapoá.

Conforme análise da Exposição de Motivos, de forma sucinta, o Projeto de Lei 
em questão tem por finalidade específica, evitar que os veículos oficiais do Município circulem 
sem a devida identificação e, ainda, garantir que sua utilização não seja indevida e nem por 
pessoas que não sejam vinculadas à Administração Pública

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, pois conforme análise do 
Art. 1º da Proposição, nota-se a autorização legislativa ao Poder Executivo executar a correta 
identificação  dos  veículos.  Ao  autorizar,  caberá  ao  Poder  Executivo  criar  efetivamente  a 
despesa, mas nas condições especificadas da Proposição do Poder Legislativo.

Em  relação  ao  Art.  4º  da  Proposição,  nota-se  a  conformidade  legal  para 
especificar e deixar planejado que as despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Essa disposição não 
cria a despesa, e sim determinar que para a execução da despesa, o legislador já deixou previsto 
a necessidade de dotação específica no Orçamento para essa finalidade. 

Adiante,  conforme  análise  da  legalidade  da  proposição,  destaca-se  o  art.  13, 
Inciso I, II e VII, 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; (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 54/2018 não 
apresenta vício de iniciativa e/ou criação de despesas ao Poder Executivo. A Proposição 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, 28 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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