
PARECER JURÍDICO Nº 235/2018, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  11/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER 
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA "COMISSÃO 
DE  ESTUDO  DA  ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITAPOÁ, EM ATENDIMENTO AO APONTAMENTO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO".

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  11/2018, de  autoria  do  Poder  Legislativo  –  Mesa 
Diretora, com a ausência da assinatura de Vereador 1º Secretário.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 07 de dezembro de 2018, sob protocolo nº 960/2018, 
em regime de tramitação ordinário.

No dia  11 de dezembro 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  ad hoc Vereador Geraldo Rene B. Weber (PSDB).  O Vereador 
Thomaz  Sohn  (PSD)  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 a Proposição 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 – Mesa Diretora.

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  –  Mesa  Diretora,  o  presente  Projeto  busca 
instituir no Poder Legislativo uma Comissão Especial para estudo da estrutura administrativa da 
Câmara Municipal de Itapoá, em atendimento ao apontamento do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina.

Conforme análise da Exposição de Motivos, de forma sucinta, a criação dessa 
Comissão  Especial  é  uma  proposta  da  atual  Mesa  Diretora,  motivada  por  apontamentos 
realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, enviados ao Poder Legislativo, 
por meio do ofício TCE/SEG nº 18.445/18.

O  Projeto  de  Resolução  não  apresenta  impacto  orçamentário-financeiro,  e 
portanto não requer a apresentação de Parecer Contábil.

A Proposição em análise  não conflita  com a competência privativa da União 
Federal (Art. 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). 

No  mais,  trata-se  de  matéria  de  iniciativa  deste  Poder  Legislativo,  conforme 
preceitua o Art. 13, inciso I, Art. 39, § 2º, da Lei Orgânica de Itapoá, em que segue: 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Art. 39. A Câmara terá comissões permanentes e especiais.
[...]
§2º  -  As comissões  especiais,  criadas por  deliberação do  
Plenário,  serão  destinadas  ao  estudo  de  assuntos  
específicos  e  à  representação  da Câmara em congressos,  
solenidades ou outros atos públicos. (grifo nosso)

A matéria,  por  ser  de  interesse  interno  da  Câmara,  se  regula  por  meio  de 
Resolução, conforme estipulado nos  artigos 50, 56, 59 e 63 do Regimento Interno da Casa, 
conforme segue:

Art.  50.  As Comissões Especiais destinadas a proceder a  
estudo de assunto de especial interesse do Legislativo terão  
sua finalidade especificada na Resolução que as constituir,  
a  qual  indicará  também  o  prazo  para  apresentarem  o  
relatório de seus trabalhos.

Art.  56.  Qualquer  entidade  da  sociedade  civil  poderá  
solicitar ao Presidente da Câmara que lhe permita emitir  
conceitos ou opiniões, junto às Comissões,  sobre Projetos  
que com elas se encontrem para estudo. 
Parágrafo único. O Presidente da Câmara enviará o pedido  
ao Presidente da respectiva Comissão a quem caberá deferir  
ou indeferir o Requerimento, indicando, se for o caso, dia e  
hora para o pronunciamento e seu tempo de duração.

Art.  59.  As  Comissões  Especiais  serão  constituídas  por  
proposta da Mesa ou por pelo menos 3 (três) Vereadores,  
através de Resolução que atenderá ao disposto no art. 50.  
(grifo nosso)

Parecer Jurídico nº 235/2018, da Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 2/5



Art.  63. O Presidente da Câmara poderá substituir,  a seu  
critério, qualquer membro de Comissão Especial. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos  
membros  de  Comissão  Processante  e  de  Comissão  de  
Inquérito.

2.2.1 Iniciativa para alteração legal da Estrutura Administrativa da Casa

Os trabalhos do parlamento municipal,  as funções,  os atos administrativos,  as 
formas de fiscalização e atuação do Poder Legislativo, e as questões de gestão de assuntos de 
economia interna da Câmara,  estão definidas no Regimento Interno da Casa. Nesse sentido, 
destaca-se os Arts. 1º, 2º e 6º do RI, conforme segue:

Art. 1° O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara 
Municipal  que  tem funções  legislativas,  de  fiscalização 
financeira  e  de  controle  externo  do  Executivo,  de 
julgamento  político-administrativo,  desempenhando 
ainda as suas atribuições que lhes são próprias, atinentes 
à gestão dos assuntos de sua economia interna. 
Art.  2°  As  funções  legislativas  da  Câmara  Municipal 
consistem  na  elaboração  de  emendas  à  Lei  Orgânica 
Municipal, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 
Legislativos  e  Resoluções  sobre  quaisquer  matérias  de 
competência  do  Município,  bem  como  a  apreciação  de 
Medidas Provisórias
[...]
Art.  6°  As  gestões  dos  assuntos  de  economia  interna 
realizam-se  através  da  disciplina  regimental  de  suas 
atividades  e da estruturação e da administração de seus 
serviços auxiliares. (grifo nosso)

Sobre as Resoluções Legislativas, a tramitação, a competência de iniciativa, o 
tipo e Lei, a finalidade dos Projetos de Resoluções, o quórum de votação e a quantidade de 
discussões e de votações, destacam-se as seguintes disposições do Regimento Interno da Casa:

Regimento Interno da Câmara
Art. 33. Compete à Mesa da Câmara privativamente, em 
colegiado:
I – Propor ao Plenário, Projetos de Resolução que criem, 
transformem e extinguam cargos,  empregos ou funções 
da  Câmara  Municipal,  bem  como  fixem  as 
correspondentes remunerações iniciais;
[...]
VII – Representar, em nome da Câmara, junto aos Poderes 
da União, do Estado e do Distrito Federal;

Art. 39. Compete ao Presidente da Câmara:
[...]
III – Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
IV – Promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, 
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bem como as  Leis  que receberam sanção tácita  e  as  cujo 
Veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido 
promulgadas pelo Prefeito Municipal; 
V  –  Fazer  publicar os  atos  da  Mesa,  bem  como  as 
Resoluções,  os  Decretos  Legislativos  e  as  Leis  por  ele 
promulgadas;
[...]
XIV  –  Representar  a  Câmara  junto  ao  Prefeito,  às 
autoridades  federais,  estaduais  e  distritais  e  perante  as 
entidades privadas em geral;

Art.  46.  São  atribuições  do  Plenário,  entre  outras,  as 
seguintes:
V – Expedir Resoluções sobre assuntos de sua economia 
interna, mormente quanto aos seguintes:
f)  Fixação  ou  atualização  da  remuneração  dos 
Vereadores;

Art. 109. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do 
Plenário, qualquer que seja o seu objeto. 

Art. 110. São modalidades de Proposição:
[…]
IV – Os Projetos de Resolução;

Art. 116. As Resoluções destinam-se a regular as matérias de 
caráter  político  ou  administrativo  relativas  a  assuntos  de 
economia interna da Câmara, como as arroladas no art. 46, 
V.

Art. 140. Quando a proposição consistir em Projeto de Lei, 
da Medida Provisória, de Decreto Legislativo, de Resolução 
ou  de  Projeto  Substitutivo,  uma  vez  lida  pelo  Secretário 
durante o expediente, será encaminhada pelo Presidente às 
Comissões competentes para os Pareceres Técnicos.

Art.  180.  Terão  uma  única  discussão  as  seguintes 
matérias:
[…]
VI – Os Projetos de Decreto Legislativo  ou Resolução de 
qualquer natureza;

Considerações Finais

Portanto,  a fixação ou atualização da remuneração dos Vereadores é feita  por 
Resolução (Art. 46, Inciso V, Alínea “f”, do Regimento Interno), e a criação, transformação e 
extinção de cargos e funções, bem como a fixação das remunerações dos servidores efetivos e 
comissionados  do  Poder  Legislativo,  também é  feito  por  Resolução  (Art.  33,  Inciso  I,  do 
Regimento Interno). 

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Resolução  nº  11/2018  não 
apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os 
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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, 11 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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