
PARECER JURÍDICO Nº 209/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  75/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  A 
FIRMAR  CONVÊNIO  VISANDO  A COOPERAÇÃO  FINANCEIRA PARA 
APLICABILIDADE  DOS  RECURSOS  DE  COTA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
VOLUNTÁRIA.

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 75/2018.

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 08 
de outubro de 2018, sob protocolo nº 644/2018, e com o pedido de tramitação em regime de 
urgência pelo Prefeito, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica de Itapoá (LOM).

No mesmo dia 08 de outubro de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da 
Reunião  Ordinária,  após  aprovação  de  requerimento  verbal  para  inclusão  na  pauta  da 
Proposição,  de  autoria  do  Presidente  da  Mesa  Vereador  José  Antônio  Stoklosa,  o  qual  foi 
aprovado por unanimidade do plenário. O Presidente da Mesa Diretora solicitou a leitura da 
proposição  pelo  1º  Secretário,  sendo  que  após  requerimento  verbal,  foi  aprovado  a  leitura 
apenas  da  ementa  da  proposição.  Na  sequência,  a  Presidência  distribuiu  a  proposição  às 
Comissões Permanentes da Casa, em observância ao Art. 51 da LOM.

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, entretanto não consta o Parecer Contábil nos anexos da Proposição.

O Projeto  não foi  publicado na  pauta  com 48h de  antecedência,  por  decisão 
unânime do plenário, e que em tese prejudicou o princípio da publicidade ao não respeitar o Art. 
152,  §  1°,  do  Regimento  Interno  da  Casa.  Entretanto,  pelos  motivos  e  pela  urgência  da 
aprovação, e por decisão unânime do plenário, a Proposição deu entrada no expediente da Casa, 
mas não foi analisada, discutida e/ou votada nesse mesmo dia. O Projeto foi encaminhado para 
análise das Comissões Permanentes,  e  só então será enviado para votação,  e com a correta 
inclusão na pauta com 48h de antecedência.

O Projeto deverá estar em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento 
Interno da Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estar 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, 
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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,  e  diante  das  razões  e  motivos  apresentados  acima,  a 
Proposição está em conformidade com o princípio da legalidade.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  busca 
autorizar o município de Itapoá em firmar convênio, visando a cooperação financeira entre o 
Município de Itapoá/SC, a Itapoá Saneamento e o Estado de Santa Catarina, por interveniência 
da  Polícia  Militar,  para  aplicabilidade  dos  recursos  de  cota  de  contribuição  voluntária 
estabelecida por esta Lei.

Conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, as contribuições voluntárias 
que possam ser direcionadas à Polícia Militar de Itapoá servirão de incremento ao convênio já 
existente e poderá ajudar na Segurança Pública do Município, com mais condições de trabalho 
para as guarnições da PM, e para fazer frente as demandas oriundas dos munícipes, os quais 
sofrem quando solicitam e pedem socorro em atendimentos de ocorrências.

Em análise da Proposição e dos Anexos, nota-se a ausência do Parecer Contábil 
do Poder Executivo, e da necessidade de análise pela contabilidade da Prefeitura de Itapoá, para 
verificar as seguintes disposições:
a) Se  o  Projeto  não  apresenta  impacto  orçamentário  e  financeiro,  mesmo  ao 
considerar uma cooperação financeira com recursos de contribuição voluntária, mas que serão 
geridos pelo Município de Itapoá;
b) Se a  Proposição respeita  os limites  e  disposições  da Lei  de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000; e
c) Posicionamento contábil sobre a vinculação (afetação ou consignação) de receitas 
públicas  municipais,  a  partir  dos  recursos  de  contribuição  voluntária,  em  conta  bancária 
específica.

Em  análise  da  doutrina  sobre  o  princípio  da  não-vinculação  da  receita  de 
impostos, é proibida a afetação da receita desse tributo a órgão, fundo ou despesa (CF, art. 167, 
IV).  Entretanto,  a  proibição  constitucional  de  prévia  vinculação  de  receita  diz  respeito 
apenas  às  provenientes  da  arrecadação  de  impostos. Já  a  vinculação  das  receitas 
provenientes das demais espécies tributárias (taxas, contribuição de melhoria, empréstimos 
compulsórios e contribuições especiais) pode ser efetivada pela via da Lei Ordinária quando 
se tratar de competência local. Neste sentido, a CF/88 veda a instituição de fundos de qualquer 
natureza,  sem prévia  autorização  legislativa  (art.  167,  IX).  Quanto  aos  impostos,  repisa-se, 
somente a Constituição Federal pode determinar a vinculação de suas receitas a órgão, fundo ou 
despesa.

Na sequência da análise, s.m.j.,  atesta-se que a Proposição 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 relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), 
destaca-se os Incisos I e II, do Art. 13,  §1º, do Inciso XXI, do Art. 17, Inciso XII, do Art. 29, 
Incisos VIII e XXXII, do Art. 68, Art. 107 e Art. 157, todos da 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.  17.  A  administração  pública  direta,  indireta  ou 
fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedece 
aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
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publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

Art. 29. É da competência exclusiva da Câmara Municipal: 
[...]
XII - aprovar consórcios com outros municípios, ou qualquer 
outro instrumento celebrado pelo Município com a União, o 
Estado, ou outra pessoa jurídica de direito público interno, 
de  direito  privado,  instituições  estrangeiras  ou 
multinacionais  quando  se  tratar  de  matéria  assistencial, 
educacional, cultural ou técnica, que não convênio;

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; [...]
XXXII - executar atos e providências necessárias à prática 
regular  da  administração,  observados  os  princípios  da 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência;

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.

Art. 157. Ao Município é facultado conveniar com a União 
ou  o  Estado  a  prestação  de  serviços  públicos  de  sua 
competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos 
ou  financeiros,  para  a  execução  do  serviço  em  padrões 
adequados,  ou  quando  houver  interesse  mútuo  para  a 
celebração do convênio.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 75/2018 não 
apresenta ilegalidades, mas recomenda-se a juntada do Parecer Contábil do Poder Executivo. 
Nos demais aspectos,  em análise  da Proposição e seus Anexos,  o objeto do texto é legal  e 
constitucional,  e  está  elaborado  conforme os  ditames  regimentais  da  Câmara  Municipal  de 
Itapoá. Desta feita, opina-se pela regular tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 15 de outubro 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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