
PARECER JURÍDICO Nº 189/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  61/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: INSTITUI  A  POLÍTICA  MUNICIPAL  DE 
PROTEÇÃO  DOS  DIREITOS  DA  PESSOA  COM  TRANSTORNO  DO 
ESPECTRO AUTISTA, ATRAVÉS DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL 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 61/2018, de autoria do Poder Legislativo – Vereador 
Joarez Antonio Santin (MDB).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 31 de agosto de 2018, sob protocolo nº 581/2018, em 
regime de tramitação ordinário.

No dia  03  de  setembro de  2018,  a  Proposição  deu entrada  no  expediente  da 
Reunião Ordinária. O Presidente Vereador José Antônio Stoklosa (PSD) solicitou a leitura da 
Proposição pelo 1º  Secretário  Vereador  Thomaz Sohn (PSD).  O Vereador  Osni  Ocker  (PR) 
apresentou Requerimento Verbal para a leitura apenas da ementa do Projeto, o qual foi aprovado 
por unanimidade do plenário. Ao final do expediente, a Presidência distribuiu o Projeto de Lei 
Ordinário nº 61/2018 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 propostas, que 
deverá ser especificamente analisado mais adiante, para evitar eventual vício de iniciativa.

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  Joarez Antonio Santin (MDB), o 
presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para instituir a Política Municipal de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no que se compreende: 
Transtorno Autista, Síndrome de Aspenger, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno 
Invasivo  do  Desenvolvimento  Sem  Outra  Especificação  e  Síndrome  de  Rett;  e  estabelece 
diretrizes para sua consecução.

Conforme análise da Exposição de Motivos, de forma sucinta, o Projeto de Lei 
em questão tem por finalidade orientar na formulação e na realização de uma política voltada 
para os atendimentos de crianças portadoras de Síndrome de Autismo. Trata-se de uma iniciativa 
legislativa  importante  para  despertar  a  conscientização  da  população  sobre  a  patologia  do 
autismo e para propor diretrizes concretas para guiar o Poder Público na formulação e realização 
de políticas públicas para o Autista.

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 assuntos de interesse 
local e de suplementação da legislação federal e a estadual no que couber (Art. 30, Incisos I e II, 
da CF/88).

Em análise do impacto orçamentário-financeiro, destaca-se as disposições do Art. 
5º da Proposição, conforme segue:

Art. 5º - O Município instituirá horário especial para seus  
servidores municipais que tenham sob sua responsabilidade  
e cuidados, cônjuge, filho ou dependente com deficiência de  
transtorno de aspecto autista. 

Apenas nesse ponto, nota-se vício formal de iniciativa e criação de custo indireto 
para  o  Poder  Executivo  Municipal.  Ao  compelir  a  criação  de  horário  especial,  apesar  de 
louvável, s.m.j., é uma iniciativa ilegal do Poder Legislativo, com destaque para o Inciso II, do 
Art. 49, e demais disposições da Lei Orgânica de Itapoá (LOM), 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; [...]

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que 
disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica, ou 
aumento de sua remuneração; 
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 
Administração Pública; 
IV - matéria  orçamentária,  e  a  que autorize a  abertura de 
créditos ou conceda auxílios e subvenções. (grifo nosso)

Parecer Jurídico nº 189/2018, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 2/5



Ainda em análise do Art. 5º, da Proposição, a alteração do regime jurídico no 
qual os servidores tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo estão submetidos, 
somente poderá ser alterado por Projeto de Lei Complementar, especificamente com proposição 
por  iniciativa  do  Chefe  do Poder  Executivo  para  alterar  a  Lei  Complementar  Municipal  nº 
44/2014, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Itapoá. 

A  questão  da  diferença  entre  Lei  Complementar  para  Lei  Ordinária  está 
relacionada com o quórum de votação da Proposição, e com as disposições do Art. 48, da Lei 
Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art.  48.  As  Leis  Complementares  somente  serão 
aprovadas se obtiverem  maioria absoluta dos votos dos 
membros  da  Câmara  Municipal, observados  os  demais 
termos de votação das leis ordinárias.
Parágrafo  único.  Serão  leis  complementares,  dentre 
outras previstas nesta Lei Orgânica:
I - Código Tributário do Município; 
II - Código de Obras; 
III - Código de Posturas; 
IV - Lei que instituir o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais; 
V - Lei orgânica instituidora da guarda municipal; 
VI - Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos; 
VII - Lei que institui o Plano Diretor do Município.  (grifo 
nosso)

Inclusive, a própria Lei Complementar nº 44/2014 institui direitos para auxiliar 
servidores com filhos com deficiência, conforme disposições dos Art. 101, que segue:

DO  AUXÍLIO  AO  SERVIDOR  COM  FILHO  COM 
DEFICIÊNCIA 
Art. 101 Será concedido auxílio mensal ao servidor com 
filho  com  deficiência,  que  corresponderá  ao  menor 
vencimento do servidor. 
§ 1º A concessão do auxílio dependerá da verificação da 
condição  da  deficiência,  mediante  apresentação  de 
atestado  firmado  por  junta  médica,  renovado 
anualmente. 
§ 2º O repasse da referida quantia será mensal e em folha 
de  pagamento,  durante  o  período  de  atividade  do 
servidor.

Portanto, determinar a instituição de horário especial, e alterar a jornada regular 
de trabalho dos servidores do Poder Executivo, s.m.j., é matéria que apresenta disposições com 
vício formal de iniciativa ao extrapolar a competência de iniciativa do Poder Legislativo, de 
criar custos indiretos e de afetar as atribuições de iniciativa exclusiva do Prefeito. Além disso, 
há disposições inapropriadas para serem instituídas por Lei Ordinária, e em desconformidade 
com a legislação específica aplicada à matéria (LC nº 44/14). 

Assim, esta Procuradoria recomenda a supressão do Art. 5º, e sugere ao autor da 
Proposição, que formalize pedido ao Chefe do Poder Executivo, através de Ofício ou Indicação, 
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para a propositura de horário especial, de maneira a resguardar o princípio da independência e 
harmonia dos Poderes, com observância do Art. 2º, da CF/88.

Nesse sentido, sobre Leis de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo 
pela Câmara Municipal, e que alteram disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais, coleciona-se algumas jurisprudências atuais sobre a matéria, conforme segue:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
EDIÇÃO  DE  LEI  DE  INICIATIVA  RESERVADA  AO 
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PELA CÂMARA 
MUNICIPAL DE  CORRENTINA.  LEI  QUE TRATA DE 
REGIME  JURÍDICO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  INOBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA SIMETRIA,  DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES E DA RESERVA DE INICIATIVA. VÍCIO 
FORMAL  CONFIGURADO.  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  JULGADA 
PROCEDENTE.  (Classe:  Direta  de  Inconstitucionalidade, 
Número do Processo:  0005217-53.2016.8.05.0000,  Relator 
(a):  Lígia  Maria  Ramos  Cunha  Lima,  Tribunal  Pleno, 
Publicado  em:  29/03/2018)  (TJ-BA  -  ADI: 
00052175320168050000,  Relator:  Lígia  Maria  Ramos 
Cunha  Lima,  Tribunal  Pleno,  Data  de  Publicação: 
29/03/2018)

AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI 
MUNICIPAL  DE  INICIATIVA  PARLAMENTAR  QUE 
INTERVÉM  NA  LIBERDADE  DE  ESCOLHA  DO 
GESTOR  PÚBLICO  DE  QUAIS  AS  POLÍTICAS 
PÚBLICAS  QUE  MELHOR  ATENDEM  AOS 
INTERESSES  SOCIAIS.  ALTERAÇÃO  DE 
ATRIBUIÇÕES  DE  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  USURPAÇÃO  DO  PODER  DE 
INICIATIVA  DO  CHEFE  DO  EXECUTIVO 
CARACTERIZADA.  INCONSTITUCIONALIDADE 
VERIFICADA.  PROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  INICIAL. 
PRECEDENTES. -As leis que disponham sobre organização 
e funcionamento da administração encontram-se submetidas 
ao  que  se  denomina  de  reserva  administrativa,  porquanto 
submetidas ao poder discricionário do Chefe do Executivo 
de  escolher  quais  programas  que  melhor  atendem  aos 
interesses  sociais  locais.  -  Conforme assentou  o  Supremo 
Tribunal  Federal  ao  julgar  a  ADI  2364  MC/AL,  "o 
desrespeito  à  cláusula  de iniciativa  reservada das  leis,  em 
qualquer das hipóteses taxativamente previstas no texto da 
Carta  Política,  traduz  situação  configuradora  de 
inconstitucionalidade  formal,  insuscetível  de  produzir 
qualquer  consequência  válida  de  ordem  jurídica.  A 
usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se  como  ato  destituído  de  qualquer  eficácia 
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jurídica,  contaminando,  por  efeito  de  repercussão  causal 
prospectiva, a própria validade constitucional da lei que dele 
resulte  o  vício  de  inconstitucionalidade  resultante  da 
usurpação  do  poder  de  iniciativa.  (ADI  2015.016195-7, 
julgado em 23.11.2016) (TJ-RN - ADI: 20160102798 RN, 
Relator:  Desembargador  João  Rebouças.,  Data  de 
Julgamento: 01/11/2017, Tribunal Pleno)

Inclusive, antes mesmo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, 
da CF/88), o próprio Supremo Tribunal Federal1 admitiu o exercício da prerrogativa pelo Chefe 
do Poder Executivo para tão-só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar 
administrativamente  as  Leis  ou  Atos  com  força  de  Lei  que  considerem  inconstitucionais. 
Também o Superior Tribunal de Justiça2 já se manifestou no mesmo sentido afirmando que a 
negativa  de  ato  normativo  pelo  Chefe  do  Executivo  reflete  um poder-dever.  A recusa  pelo 
Prefeito na aplicação de disposições inconstitucionais, é medida que pode ser adotada em defesa 
da ordem jurídica constitucional.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 61/2018, s.m.j., 
apresenta vício de iniciativa e criação de despesas ao Poder Executivo,  mas que poderá ser 
corrigido  com  a  supressão  do  Art.  5º.  Nos  demais  aspectos,  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, 04 de setembro 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

1 STF, ADI MC 221/DF, j. 29.03.90, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves.
2 STJ - REsp: 23121 GO 1992/0013460-2, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de 

Julgamento: 06/10/1993, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.11.1993, vol. 55 p. 152.
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