
PARECER JURÍDICO Nº 285/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  55/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA DO PROJETO: INSTITUI  O PROJETO  DE PREVENÇÃO  DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
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 Lei   Ordinário   nº   55  /201  9  .

De autoria do Poder Legislativo – Vereador Thomaz Willian Palma Sohn (PSD),
o presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder  Legislativo  no  dia  24  de  maio  de  2019,  sob  protocolo  nº  345/2019,  em  regime  de
tramitação ordinário.

No dia 27 de maio de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária. O Presidente Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB) solicitou a leitura da
Proposição  pelo  1º  Secretário  Vereador  Thomaz  William  Palma  Sohn  (PSD).  O  Vereador
Thomaz  Sohn  (PSD)  apresentou  Requerimento  Verbal  para  a  leitura  apenas  da  ementa  do
Projeto, o qual foi aprovado por unanimidade do plenário.

Na sequência, a Presidência distribuiu 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. 47 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria permissível de
iniciativa do Poder Legislativo – Vereador, ressalvado eventual vício de iniciativa parlamentar,
por usurpação de atribuições do Poder Executivo local, e que essa análise será mais adiante
melhor analisada.

A  Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  sendo  esse  o
documento acessório necessário para regular tramitação e análise desta Assessoria Jurídica.

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. 

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. 
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Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria  do  Poder  Legislativo  – Vereador  Thomaz Sohn (PSD),  a  presente
Proposição busca instituir o Projeto "Prevenção da Violência Doméstica Integrada á Estratégia
de Saúde da Família", voltado à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da
atuação  preventiva  dos(as)  Agentes  Comunitários(as)  de  Saúde,  da  Secretaria  da  Saúde  de
Itapoá.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, o presente
Projeto  de Lei  Ordinário  tem como finalidade  aproveitar  a  posição estratégica ocupada por
agentes  de saúde para a  disseminação de informações  que possam proteger  as  mulheres  da
violência de gênero, além de promover a aproximação e o estabelecimento de um vínculo com
as vítimas, a maioria delas dependentes economicamente dos maridos, a fim de que o ciclo de
violência seja interrompido, fornecendo o auxílio necessário para se desvencilhar do agressor,
originando assim o Projeto "Prevenção da Violência Doméstica Integrado à Estratégia de Saúde
da  Família".  Sendo  assim,  ficará  a  cargo  da Secretaria  de  Saúde  a  coordenação  desta
iniciativa preventiva, de forma integrada à Secretaria de Assistência Social e em parceria ao
GEVIM.

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).

O Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal –
Lei Complementar nº 101/2000, pois não há impacto orçamentário-financeiro.

Trata-se de matéria  de iniciativa  do Poder  Legislativo,  conforme preceitua  as
seguintes disposições da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

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

Art. 186. O Município, em ação conjunta e integrada com
a União, o Estado e a sociedade, tem o dever de assegurar
os direitos relativos à saúde, à alimentação, à educação, ao
trabalho,  à  profissionalização,  à  capacidade  para  o
trabalho, à cultura, e de cuidar da proteção da família, da
mulher,  da  criança,  do  adolescente  e  do  idoso.  (grifo
nosso)

Em análise  textual  da Proposição,  nota-se vício de iniciativa parlamentar,  por
ofensa ao princípio da independência e  harmonia entre  os  Poderes Executivo e  Legislativo,
conforme confrontação com os Incisos II e II, do Art. 49, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme
segue:

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre: 
[...] 
II  -  servidores  públicos  do  Poder  Executivo, da
administração  indireta  e  autarquias,  seu  regime  jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III  -  criação,  estruturação e atribuições  das secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da
Administração Pública; (grifo nosso)

Assim,  após  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  55/2019,  destaca-se  as  seguintes
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disposições  conflitantes  com o princípio  da  independência  e  da  harmonia  entre  os  Poderes
Legislativos e Executivo, conforme segue:

Art.  1º  Fica  instituído  o  Projeto  "Prevenção  da  Violência
Doméstica  Integrada  á  Estratégia  de  Saúde  da  Família",
voltado à  proteção de mulheres  em situação de  violência,
por  meio  da  atuação  preventiva  dos(as)  Agentes
Comunitários(as) de Saúde,  da Secretaria da Saúde de
Itapoá. 
Parágrafo  único.  A implementação  das  ações  do  Projeto
"Prevenção da Violência  Doméstica Integrado á Estratégia
da  Saúde  da  Família"  será  realizada  pela  Secretaria  de
Saúde de Itapoá, de forma conjunta e articulada com a
Secretaria da Assistência Social, buscando o apoio "Grupo
de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher"- GEVIM, do Ministério Público de Santa Catarina-
MPSC.

Art.  3º  O  Projeto  "Prevenção  da  Violência  Doméstica
Integrado á Estratégia de Saúde da Família" será gerido
pela Secretaria de Saúde de Itapoá.
[…]
§ 2º A operacionalização das ações do Projeto, a partir do
planejamento  mencionado  no  §  1º  deste  artigo,  será
realizada pela Secretaria da Saúde de Itapoá.

§ 3º Caberá à Secretaria da Saúde de Itapoá definir as
diretrizes para o atendimento às usuárias do Projeto, em
consonância  com  as  referências  e  normas  vigentes  para
atendimento às mulheres vítimas de violência. 

§  4º  Caberá  à  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  a
Secretaria de Assistência Social, prover o apoio técnico-
administrativo e os meios necessários ao funcionamento
do Projeto. (grifo nosso)

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Projeto  de  Lei  Ordinário  nº  55/2019
apresenta  ilegalidade,  por  estabelecer  atribuições  específicas  para  servidores  do  Poder
Executivo,  e  também  por  estabelecer  modificações  na  estruturação  e  funcionamento  da
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Assistência Social, o que ofende ao princípio da
independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo.  Desta feita,  opino pelo
arquivamento  da  Proposição  ou  para  a  realização  de  adequações  pelo  Vereador  Autor,  nos
termos do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica de Itapoá.

É o entendimento deste procurador, s.m.j.
Itapoá/SC, 11 de junho 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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