
PARECER JURÍDICO Nº 254/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  96/2018  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: Institui a Semana de Defesa e Proteção da Vida no
Município de Itapoá 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   9  6  /201  8  ,   de autoria do Poder Legislativo – 1º Autor
Vereador José Antônio Stoklosa (PSD).

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle
Documental do Poder Legislativo no dia 14 de dezembro de 2018, sob protocolo nº 981/2018,
em regime ordinário.

No dia 17 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.  Foi apresentado 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  em  regime
ordinário para as 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
de  interesse  local  e  da  Câmara  Municipal,  mas  com eventual  vício  de  iniciativa  do  Poder
Legislativo – Vereador.

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  –  1º  Autor  Vereador  José  Antônio  Stoklosa
(PSD), o presente Projeto busca instituir a Semana de Defesa e Proteção da Vida no Município
de Itapoá.

Conforme a Exposição de Motivos, o projeto que institui a Semana de Defesa e
Proteção da Vida pretende que sejam realizadas várias iniciativas em favor da vida, organizadas
por paróquias, associações e grupos de trabalho da Igreja Católica e de outras confissões cristãs
e não cristãs.

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).

Não há impacto orçamentário e financeiro especificado na respectiva Proposição,
tampouco criação de custos específicos para a municipalidade. Entretanto, nota-se que as ações
propostas eventualmente podem impactar com custos para as ações e impor novas atribuições
para o Poder Executivo, qual seja de necessariamente regulamentar a matéria, por exemplo.

Conforme  análise  da  legalidade  da  proposição,  trata-se  de  matéria  em  tese
permissível  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,  entretanto,  conforme  análise  textual  da
Proposição, com destaque para o Art. 3º, nota-se a caracterização de vício formal de iniciativa
ao determinar por iniciativa do Poder Legislativa, atribuições e ações específicas com imposição
para o Poder Executivo, em contrariedade às disposições da Lei Orgânica de Itapoá, em que
segue: 

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

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; (grifo nosso)

Para corroborar na análise da legalidade da proposição, destaca-se o Parecer
de Ação Direta de Constitucionalidade, Processo nº. 0088280-93.2013.8.26.0000, Requerente
Prefeito do município de Bartioga-SP e Requerido o Presidente da Câmara de Bartioga-SP,
conforme segue:1

“Nos entes políticos da Federação, dividem-se as funções de
governo:  o  Executivo  foi  incumbido  da  tarefa  de
administrar,  segundo  a  legislação  vigente,  por  força  do
postulado da legalidade, enquanto que o Legislativo ficou
responsável pela edição das normas genéricas e abstratas,
as quais compõem a base normativa para as atividades de
gestão. Essa repartição de funções decorre da incorporação
à Constituição brasileira do princípio da independência e
da  harmonia  entre  os  Poderes  (art.  2º),  preconizado  por
Montesquieu,  e  que  visa  a  impedir  a  concentração  de
poderes num único órgão ou agente,  o  que a experiência
revelou  conduzir  ao  absolutismo.  Por  intermédio  do

1 http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Controle_Constitucionalidade/  
ADIns_3_Pareceres/TJ%20-%200088280-93.2013.8.26.0000%20-%20BERTIOGA1 
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dispositivo  em  análise,  a  Câmara  criou  obrigações  ao
Executivo Municipal, visando conscientizar a população a
respeito  da preservação do meio  ambiente,  no  âmbito  do
Município  de  Bertioga,  onerando,  desta  forma,  a
Administração.  Embora  elogiável  a  preocupação  do
Legislativo  local  com o  tema,  a  iniciativa  não tem como
prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que a
norma disciplina atos que são próprios da função executiva.
Por  esse  motivo,  a  Constituição  Estadual  conferiu  ao
Governador do Estado a  iniciativa  privativa  das  leis  que
disponham sobre as atribuições da Administração Pública e,
consequentemente,  sobre  o  seu  orçamento.  Trata-se  de
questão relativa ao processo legislativo, cujos princípios são
de  observância  obrigatória  pelos  Municípios,  em face  do
artigo  144,  da  Constituição  do  Estado,  tal  como  tem
decidido  o  C.  Supremo  Tribunal  Federal:  “O  modelo
estruturador do processo legislativo, tal como delineado em
seus aspectos fundamentais pela Constituição da República
-  inclusive  no que  se refere  às  hipóteses  de iniciativa  do
processo de formação das leis - impõe-se, enquanto padrão
normativo  de  compulsório  atendimento,  à  incondicional
observância  dos  Estados-Membros.  Precedentes:  RTJ
146/388 - RTJ 150/482” (ADIn nº 1434-0, medida liminar,
relator Ministro Celso de Mello, DJU nº 227, p. 45684). Se a
regra é impositiva para os Estados-membros, é induvidoso
que também o é para os Municípios. As normas de fixação
de  competência  para  a  iniciativa  do  processo  legislativo
derivam do princípio da separação dos poderes, que nada
mais é que o mecanismo jurídico que serve à organização
do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e
marcando as relações recíprocas entre esses mesmos órgãos
(Manoel Gonçalves Ferreira Filho, op. cit., pp. 111-112). Se
essas normas não são atendidas, como no caso em exame,
fica  patente  a  inconstitucionalidade,  em face  de  vício  de
iniciativa. Sobre isso, ensinou Hely Lopes Meirelles que se
“a  Câmara,  desatendendo  à  privatividade  do  Executivo
para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias,
caberá  ao  Prefeito  vetá-las,  por  inconstitucionais.
Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos
afigura  que  convalesçam  de  vício  inicial,  porque  o
Executivo  não pode  renunciar  prerrogativas  institucionais
inerentes  às  suas  funções,  como  não  pode  delegá-las
aquiescer  em  que  o  Legislativo  as  exerça”  (Direito
Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 7ª ed., pp. 544-
545).

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  96/2018
apresenta vício de iniciativa, mas que poderá ser sanada, através de uma Emenda Legislativa
para suprimir o Art. 3º.  Recomenda-se aos vereadores autores convidarem representantes da
Secretaria Municipal de Saúde, para análise e discussão nas Comissões Permanentes de Casa, de
maneira  a  construir  um  entendimento  conjunto  entre  o  Parlamento  Municipal  e  o  Poder
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Executivo, para um objetivo comum e tão importante de conscientização da Defesa e Proteção
da Vida.  Nos demais  aspectos,  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 desta assessoria jurídica, s.m.j.
Itapoá/SC, 11 de março de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor 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/verificador
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