
PARECER JURÍDICO Nº 307/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  56/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO
MUNICIPAL,  COM  A INTERVENIÊNCIA DO  FUNDO  MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A CUSTEAR DESPESAS
PROVENIENTES DA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS – PROERD,
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   56  /201  9  .

De autoria do Poder Legislativo – Vereador André Vinícius (PSD), o presente
Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder
Legislativo no dia 07 de junho de 2019, sob protocolo nº 375/2019, em regime ordinário.

No dia 10 de junho 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 José Maria Caldeira (MDB).

Ao final do expediente, a Presidência distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, 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 os Arts. 47 da  Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria, em tese,
permissível  de iniciativa do Poder  Legislativo – Vereador,  a depender  de análise  textual  do
Projeto de Lei.

A  Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  sendo  esse  o
documento anexo 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.

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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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  busca
autorizar o Poder Executivo Municipal, com a interveniência do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente a custear despesas provenientes da realização da formatura dos
alunos  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  –  PROERD,  e  dá  outras
providências.

De forma sucinta, conforme a exposição de motivos e justificativas do Vereador
autor, o PROERD (Programa Educacional de Resistência as Drogas e a violência), é um projeto
desenvolvido pela Polícia Militar de Santa Catarina, por policiais devidamente treinados e com
material  próprio  (livro  do  estudante,  material  áudio  visual,  camiseta  e  diploma),  em  que
desenvolvem curso de prevenção as drogas e a violência na sala de aula das escolas, atendendo
escolas da rede pública e privada.  Porém, no final do ano letivo e do programa das turmas
atendidas,  há  necessidade  da  aquisição  de  mascotes,  camisetas  e  premiação  de  incentivo  e
reconhecimento  aos  alunos,  todavia  estes  valores  “NÃO”  são  custeados  pelo  Governo  do
Estado, necessitando de recursos externos.

O Projeto respeita os limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal –
Lei  Complementar  no  101/2000,  pois  não  ha  impacto  orçamentário  e  financeiro,  já  que  a
Proposição consiste exclusivamente em autorização legislativa para o Conselho Municipal de
Direito  da  Criança  e  do  Adolescente,  juntamente  com  a  Secretaria  de  Assistência  Social,
obterem  autorização  legislativa  para  realizar  despesas  com  as  finalidades  especificadas  na
Proposição, notadamente em custos com o PROERD. 

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).

Conforme análise da legalidade da proposição, trata-se de matéria de iniciativa do
Poder Executivo, conforme preceitua as disposições da Lei Orgânica de Itapoá, em que segue: 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[...]
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais;
[…]
XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais
e  culturais  que  propiciem o  pleno  desenvolvimento  da
criança e do adolescente;

Art. 14. É de competência comum do Município, da União e
do Estado, na forma prevista em lei complementar federal:
[...]
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência;
[...]
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.

Art.  29.  É  da  competência  exclusiva  da  Câmara
Municipal: 
[...]
XII  -  aprovar  consórcios  com  outros  municípios,  ou
qualquer  outro  instrumento  celebrado  pelo  Município
com  a  União,  o  Estado,  ou  outra  pessoa  jurídica  de
direito  público  interno,  de  direito  privado,  instituições
estrangeiras  ou  multinacionais  quando  se  tratar  de
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matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica, que
não convênio;

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.

Conforme a  Lei Municipal nº 175/2008, e respectivas alterações. O CMDCA é
um órgão deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos das crianças e dos
adolescentes em todos os níveis, com amparo nessa Lei e subsidiariamente na Lei Federal n°
8.069/1990, e outras leis pertinentes. É finalidade do CMDCA garantir a efetivação dos direitos
da criança e do adolescente referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte,  ao lazer,  à profissionalização, à dignidade,  ao respeito,  à liberdade e à convivência
familiar  e  comunitária.  Cabe  ao  CMDCA assegurar  junto  às  autoridades  competentes,  o
atendimento  conforme  estabelecido  em  lei,  nos  casos  em  que  os  direitos  da  criança  e  do
adolescente forem ameaçados ou violados: a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; c) Em razão de sua conduta.

Em  análise  textual  da  Proposição,  nota-se  o  cuidado  do  Vereador  autor  em
resguardar  a  autonomia  e  independência  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  e  de  prever
exclusivamente  autorização  do  Poder  Legislativo  para  custeios,  e  que  ainda  demandam de
análise  e  deliberação  do  Conselho  Municipal  de  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente
(CMDCA), juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Portanto, s.m.j., opina-se pela
legalidade de iniciativa parlamentar, por constatar a não usurpação de atribuições específicas do
Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Assim, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº
56/2019 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 assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 18 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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