
PARECER JURÍDICO Nº 250/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  50/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: Dispõe sobre a Lei Geral do Simples Nacional, em
conformidade com a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações 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 Le  i    Ordinário     nº    50  /201  8  ,   de autoria do Poder Executivo – Prefeito
Marlon Roberto Neuber (PR).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 23 de novembro de 2019, sob protocolo nº 899/2018,
com o pedido de regime de tramitação com urgência pelo Prefeito.

No dia 27 de novembro de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da
Reunião Ordinária. O Presidente Vereador José Antônio Stoklosa (PSD) solicitou a leitura da
Proposição  pelo  1º  Secretário.  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  apresentou  requerimento  verbal  para
distribuir a Proposição em Regime de Urgência Simples, o qual foi aprovado pelo plenário. Na
sequência, distribuiu a Proposição às Comissões Permanentes da Casa.

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 Arts. 45 e 47, ambos da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria
permissível de iniciativa pelo Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos, Pareceres Jurídico e
Contábil do Poder Executivo, sendo esses os documentos anexos disponíveis e necessários para
a análise da Proposição.

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.
2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo
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De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto dispõe sobre a Lei
Geral  do  Simples  Nacional,  em conformidade com a  Lei  Complementar  no  123,  de  14  de
dezembro de 2006.

Conforme  a  exposição  de  motivos  do  autor,  busca-se  adequar  a  legislação
municipal,  que  estabelece  o  tratamento  diferenciado  e  favorecido  aos  pequenos  negócios,
considerando as diretrizes e procedimentos federais, para simplificação de registro e legalização
de  empresários,  e  pessoas  jurídicas,  assim  como  os  benefícios  proporcionados  pela  Rede
Nacional,  para  a  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios
(REDESIM), nos termos da Lei Federal nº. 11.598, de 03 de dezembro de 2007, as normas
previstas  na  Lei  Estadual  nº.  17.071/2017,  que  trata  do  Enquadramento  Empresarial
Simplificado  (EES),  referente  às  pessoas  físicas  e  jurídicas,  cuja  atividade  econômica  seja
considerada de baixo grau de risco, no intuito de incentivar o desenvolvimento econômico, e
simplificar  os  processos,  em  conformidade  com  as  normas  gerais  previstas  na  Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Conforme análise do Parecer Contábil do Poder Executivo, o Projeto respeita os
limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 por
não apresentar impacto orçamentário-financeiro, e consta instruído com Parecer Favorável do
contador João Garcia de Souza.

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  Executivo,  conforme
preceitua a Lei Orgânica de Itapoá, em que 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.  168.  O  Município  dispensará  à  microempresa  e  à
empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal,
tratamento  jurídico  diferenciado,  visando a  incentivá-las
pela  simplificação  de  suas  obrigações  administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação
ou redução destas, por meio de lei. (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 50/2018 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, 12 de fevereiro de 2019.

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
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