
PARECER JURÍDICO Nº 231/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  10/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: DISPÕE  SOBRE  AUTORIZAÇÃO  PARA 
UTILIZAÇÃO DO RECINTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, PARA 
O USO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - FÓRUM 
DE  ITAPOÁ,  COM  OBSERVÂNCIA  DO  ART.  9º  DO  REGIMENTO 
INTERNO.

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 Resolução nº 10/2018.

De autoria da Mesa Diretora, o presente Projeto de Resolução foi protocolado 
junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder Legislativo no dia 30 de novembro 
de 2018, sob protocolo nº 937/2018, em regime de tramitação ordinário.

No dia 03 de dezembro de 2018, a Proposição deu entrada no expediente da 
Reunião Ordinária. O Presidente da Câmara Vereador José Antônio Stoklosa solicitou a leitura 
da proposição pelo 1º Secretário Vereador Geraldo Weber, este nomeado  Ad hoc. O vereador 
Thomaz Sohn apresentou requerimento verbal para leitura apenas da emenda da proposição, o 
qual  foi  aprovado  por  unanimidade  do  plenário.  Na  sequência,  a  Presidência  distribuiu  a 
proposição às Comissões Permanentes da Casa, em regime 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. 54 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria permissível de 
iniciativa do Poder Legislativo.

A Proposição  consta  instruída  com  a  Exposição  de  Motivos,  sendo  esses  os 
documentos anexos necessário para análise da Proposição.

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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https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7343
https://sapl.camaraitapoa.sc.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/2304_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral


2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Legislativo  –  Mesa  Diretora,  o  presente  Projeto  de 
Resolução busca autorizar a utilização do recinto da Câmara Municipal de Itapoá-SC para uso 
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Fórum de Itapoá-SC.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição 
visa regulamentar e autorizar, de forma oficial,  a utilização do recinto da Casa, inclusive do 
plenário e de todo o aparato tecnológico, para a disponibilização de uso ao Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina e Fórum de Itapoá. Trata-se de cooperação institucional, de parceria e união 
de esforços entre os Poderes Judiciário e Legislativo. 

Além disso,  o  compartilhamento  de  bens  públicos,  móveis  e  imóveis,  vai  ao 
encontro dos princípios da Administração Pública, notadamente do princípio da eficiência, pois 
promove-se a racionalização de recursos e o compartilhamento de esforços institucionais em 
favor da sociedade. 

O plenário dos Parlamentos Municipais, de modo geral, geralmente ficam ociosos 
nos dias em que não há reuniões do Poder Legislativo, e a otimização de seu uso por outro 
Poder Público não só é permissível, como deve ser incentivado pelos Poderes constituídos e 
cidadãos. A medida reduz custos, de modo geral, ao Poder Público, e otimiza o desempenho da 
Justiça e do próprio Parlamento em favor da sociedade.

A Proposição respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– Lei Complementar nº 101/2000, pois não há impacto orçamentário-financeiro para a Câmara 
Municipal. Trata-se de uma autorização para uso do recinto no curso da jornada de trabalho 
regular dos servidores da Casa, bem como não há indicação da compra de equipamentos ou de 
custo operacional adicional significativo que possa onerar o Poder Legislativo.

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 Legislativo, conforme preceitua o Art. 
3º, os Incisos I, VII e VIII, do Art. 13, Art. 54 e Art. 138, todos da Lei Orgânica de Itapoá, 
conforme segue:

Art.  3º  São  objetivos  fundamentais  dos  cidadãos  deste 
Município e de seus representantes:
I  - assegurar a construção de uma sociedade livre,  justa e 
solidária;
II - garantir o desenvolvimento local e regional; 
III - contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional;

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; […]
VII - dispor sobre a organização, administração e execução 
dos serviços municipais;  [...]
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação 
dos bens públicos;

Art. 54. Os projetos de resolução disporão sobre matérias 
de interesses internos da Câmara e os projetos de decretos 
legislativos  sobre  os  demais  casos  de  sua  competência 
privativa.
Parágrafo  único.  Nos  casos  de  projeto  de  resolução  e  de 
projeto  de  decreto  legislativo  considerar-se-á  concluída  a 
deliberação  com  a  votação  final,  a  elaboração  da  norma 
jurídica,  que  será  promulgada pelo  Presidente  da  Câmara. 
(grifo nosso)
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Art.  138. Compete ao Prefeito  Municipal,  a administração 
dos  bens  municipais,  compreendendo  como  tal,  todas  as 
coisas  móveis  e  imóveis,  direito  e  ações  que,  a  qualquer 
título, pertençam ao Município, respeitada a competência da 
Câmara, quanto àqueles empregados a serviços desta. 

2.3 Sugestões de emendas legislativas

Após  leitura  e  análise  desta  Procuradoria  Jurídica,  sugere-se  duas  emendas 
legislativas, com o objetivo de otimizar o texto proposto, conforme segue:

Emenda Modificativa nº 01
Art. 2º […]
Parágrafo Único. A autorização também se estende para as audiências dos Tribunais do Júri, 
conforme requisição do Fórum de Itapoá,  com a definição de outros dias da semana, e que 
devem ser realizados com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, para programação do 
Poder Legislativo de Itapoá.

Parágrafo Único. A autorização também se estende para as audiências dos Tribunais do Júri, 
estes que podem ocorrer em outros dias da semana, formalizado com prévia requisição pelo 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e/ou Fórum de Itapoá.

Emenda Modificativa nº 02

Art. 3º A responsabilidade pela segurança patrimonial e humana dos servidores da Câmara nos 
dias de uso do recinto da Casa é solidária entre os Poderes Judiciários e Legislativo de Itapoá.

Art.  3º  A responsabilidade  pela  segurança  patrimonial  e  humana dos  servidores  da  Câmara 
Municipal de Itapoá nos dias de uso do recinto da Casa pelo Poder Judiciário, é solidária entre 
os Poderes Judiciário e Legislativo de Itapoá.

Assim, após análise, e das sugestões de emendas legislativas, destaca-se que o 
Projeto  de  Resolução  nº  10/2018  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, 04 de dezembro 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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