
PARECER JURÍDICO Nº 196/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2018 – ORIUNDO DO PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE 
CONVERSÃO FLORESTAL (SIMFLOR) 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 Complementar nº 17/2018.

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 14 
de setembro de 2018, sob protocolo nº 603/2018, e com o pedido de tramitação em regime de 
urgência pelo Prefeito, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia  17  de  setembro de  2018,  a  Proposição  deu entrada  no  expediente  da 
Reunião Ordinária. O Presidente da Câmara Vereador José Antônio Stoklosa solicitou a leitura 
da ementa da proposição pelo 1º Secretário "ad hoc" Vereador Geraldo Rene Behlau Weber. Na 
sequência, após a aprovação do plenário, a Presidência 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  e  Parecer  Jurídico, 
todos  do  Poder  Executivo,  mas  não  consta  instruído  com  Parecer  Contábil.  Assim,  por 
prudência, sugere-se o pedido e inclusão de Parecer Contábil nos anexos da Proposição, para 
atestar a adequação contábil, mesmo sendo o caso de criação de taxa (aumento de arrecadação).

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. 

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em 
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de 
Projetos de Lei. 

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 Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei busca obter 
autorização legislativa para institui o Sistema Municipal de Conversão Florestal (SIMFLOR) e 
designa  os  órgãos  e  instrumentos  competentes  para  a  sua  execução,  observando  as  normas 
gerais, definições, diretrizes e objetivos específicos da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006 (Lei da Mata Atlântica) e do Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, o presente 
Projeto de Lei tem por finalidade, dentro do contexto de elaboração do Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA), criar o Sistema Municipal de Conversão Florestal (SIMFLOR) como parte 
integrante de uma ampla estratégia para regularizar a situação dos loteamentos aprovados antes 
da vigência da Lei Federal nº 11.428/2006 – a Lei da Mata Atlântica. O SIMFLOR objetiva 
possibilitar que ações de compensação e manutenção florestal de áreas fragmentadas possam ser 
aplicadas em florestas contíguas e definidas como áreas prioritárias de conservação pelo PMMA

 Sugere-se a inclusão de Parecer Contábil do Poder Executivo, pois mesmo se 
tratando de Proposição de regulamentação e criação de taxa (aumento de arrecadação), ainda 
assim, e para evitar qualquer insegurança jurídica, sugere-se a manifestação da área contábil do 
Poder  Executivo,  de  maneira  a  atestar  o  respeita  os  limites  e  disposições  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.

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  matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo,  conforme  preceitua  os 
Incisos I, II e VII, do Art. 13, do Inciso III, do Art. 49, e do Art. 210, 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: […] 
III  -  criação,  estruturação  e atribuições  das  secretarias, 
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos da 
Administração Pública;
Parágrafo  único.  Não  será  admitido  aumento  da  despesa 
prevista  nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito 
Municipal,  ressalvado  o  disposto  no  inciso  IV,  primeira 
parte. 

Art.  210.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao 
Poder  Público  Municipal  e  à  coletividade  o  dever  de 
defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras 
gerações. 
§1º  -  O  Município,  em  articulação  com  a  União e  o 
Estado, observadas as disposições pertinentes do art. 23 
da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil, 
desenvolverá as ações necessárias para o atendimento do 
previsto neste capítulo. 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
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prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II  -  preservar  a  diversidade  e  a  integração  do patrimônio 
genético  do  País  e  fiscalizar  as  entidades  dedicadas  à 
pesquisa e manipulação de material genético; 
III  -  definir  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a 
serem especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a 
supressão,  permitidas  somente  através  de  lei,  vedada 
qualquer  utilização  que  comprometa  a  integridade  dos 
atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir,  na forma da lei,  para a instalação de obra ou 
atividades  potencialmente  causadoras  de  significativas 
degradações  do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de  impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
V - fiscalizar e controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida ou sua qualidade no meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino  e  a  conscientização  pública  para  a  preservação  do 
meio ambiente; 
VII  -  proteger  a  fauna,  a  flora,  as  margens  dos  rios, 
manguezais e praias, vedadas na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a 
crueldade;
§3º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar  o  meio  ambiente  degradado,  de  acordo  com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente,  na 
forma da lei. 
§4º  -  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas,  às  sanções  penais  e  administrativas 
independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos 
causados. 
§5º -  Fica  o  Poder  Legislativo  incumbido de  formar  uma 
comissão, de no mínimo 3 (três) vereadores, para dar parecer 
técnico em qualquer alteração significativa na transformação 
do meio ambiente municipal. 
§6º - A alteração do meio ambiente, já com parecer técnico 
de que trata  o  § 5º  só poderá ser  aprovado por  2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara. 
§7º  -  São áreas  nativas  de valor histórico,  ambiental  e 
paisagístico e de prevenção permanente, a mata atlântica, 
os  morros  acima  da  cota  40  e  os  ecossistemas  que 
compõem  a  orla  marítima,  os  mangues,  riachos, 
afluentes,  nascentes,  leitos  e  mata  ciliar  dos  rios 
Jaguaruna,  Braço  do  Norte,  Saí  Mirim  e  Saí  Guaçú. 
(grifo nosso)

Por fim, observa-se ao final da Proposição, em seu Art. 16, a inclusão das Taxas 
do Sistema Municipal de Conversão Florestal na Lei Municipal nº 71/1994, que trata do Código 
Tributário  de  Itapoá.  Nesse  ponto,  nota-se  importante  reforçar  a  recomendação  ao  Poder 
Executivo para propor um novo Projeto de Lei em que converta o Código Tributário de Lei 
Ordinária para Lei Complementar, em atendimento ao disposto no Inciso I, do Art. 48, da Lei 
Orgânica de Itapoá, conforme segue:
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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; (grifo nosso)

A situação apontada acima, trata-se de um equívoco dos legisladores no ano de 
1994, quando não atentaram para essa disposição da Lei Orgânica de Itapoá. De qualquer forma, 
esta Procuradoria recomenda essa adequação legal pelo Poder Executivo com a maior brevidade 
possível, para respeitar o princípio da legalidade, e para corrigir essa situação.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 17/2018 
não apresenta ilegalidades. O objeto do texto 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, 18 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
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