
PARECER JURÍDICO Nº 312/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE LEI  SUBSTITUTIVO Nº  01/2019  –  ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PAGAR
PASSAGENS  E  TRANSLADO  DE  REPRESENTANTES  DAS
COMUNIDADES DE AGRICULTORES,  PESCADORES E ARTESÃOS DO
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 Lei Substitutivo nº 01/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  foi
protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do Poder Legislativo no dia 28
de junho de 2019, sob protocolo nº 421/2019, em regime de urgência, nos termos do Art. 51 da
Lei Orgânica de Itapoá, conforme parte final da Exposição de Motivos da Proposição.

No dia 1º de julho 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 de urgência (Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá).

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, 58 e 68 da  Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria
permissível de iniciativa do Poder Executivo – Prefeito. 

A Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  mas  não  consta
instruído no SAPL com os respectivos Parecer Contábil e Parecer Jurídico do Poder Executivo.
Assim,  recomenda-se  ao  Departamento  Legislativo  da  Casa,  comunicar  a  ausência  desses
documentos junto ao Poder Executivo, para resguardar a legalidade 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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https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7741
https://sapl.camaraitapoa.sc.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/2304_texto_integral
http://sapl.camaraitapoa.sc.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/321_texto_integral


2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  busca
autorizar ao Poder Executivo a pagar passagens e translado de representantes das comunidades
de agricultores, pescadores e artesãos do Município de Itapoá e dá outras providências.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
busca autorização para que o Poder Executivo custeie as despesas com transporte e capacitação
para  agricultores,  pescadores  e  artesãos  do  município.  Esta  iniciativa  busca  aumentar  a
competitividade  e/ou  fomentar  o  cooperativismo da  agricultura,  pesca  e  artesanato  familiar
itapoaense.  A meta  deste  projeto  é  apoiar  atividades  de  melhoria  na  produção  de  matérias
primas, classificação, beneficiamento e transformação de produtos vegetais e animais, e ainda
atividades não agrícolas como o artesanato.

 Em análise  dos  anexos  da  Proposições,  não  consta  os  respectivos  Pareceres
Jurídico  e  Contábil,  assim,  nesse  momento,  não  é  possível  atestar  o  respeito  aos  limites  e
disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.

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).

Trata-se  de  matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo,  conforme  preceitua  os
Incisos I, II e VII, do Art. 13, e do Inciso IV, do Art. 49, todos da Lei Orgânica de Itapoá,
conforme 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. 14. É de competência comum do Município, da União e
do Estado, na forma prevista em lei complementar federal:
[…]
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e
à ciência;

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;

Art. 179. O Município definirá política específica para o
setor pesqueiro local, em consonância com as diretrizes
dos  governos  Estadual  e  Federal,  promovendo  seu
planejamento,  ordenamento  e  desenvolvimento,
enfatizando  sua  função  de  abastecimento  alimentar
através da implantação de mercados de peixe nas sedes
distritais,  provimento  de  infraestrutura  de  suporte  à
pesca, incentivo à aquicultura e implantação do sistema
de informação setorial.
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Art.  183.  O  Município  deve  promover  permanente
adequação  dos  conteúdos  dos  currículos  escolares  das
comunidades  relacionadas  econômica  e  socialmente  à
pesca,  à  sua  vivência,  e  à  realidade  potencialmente
pesqueira. (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Substitutivo nº 01/2019 não
apresenta ilegalidades, mas precisa ser instruído com os Pareceres Contábil e Jurídico ambos do
Poder  Executivo.  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 deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 02 de julho 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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