
PARECER JURÍDICO Nº 319/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2019 – ORIUNDO DO PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: INSTITUI A GUARDA CIVIL MUNICIPAL 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   Complementar   nº   12  /2019  .

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder Legislativo no dia 12 de julho de 2019, sob protocolo nº 456/2019, com o pedido de
urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 15 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 ad hoc Vereador André Vinicius Araújo (PSD).

Ao final do expediente, a Presidência distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, em regime de urgência, nos termos do 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 de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos,  mas  não  consta
instruída com Parecer Jurídico e Parecer Contábil, todos do Poder Executivo, sendo estes
os documentos necessários para análise e tramitação.

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 a instituir a Guarda Civil Municipal em Itapoá.

De  forma  sucinta,  conforme  a  Exposição  de  Motivos  e  Justificativa,  com  a
diminuição anual do efetivo da Polícia Militar, Itapoá encontra-se atualmente com cerca de 25
(vinte  e  cinco)  policiais  militares  para  atender  uma  população  estimada  de  20  (vinte)  mil
moradores dentro de 257,2 km² de territorialidade, ou seja, 1 policial para aproximadamente 800
moradores e isso demonstra a ineficiência do Estado, em relação a segurança pública de Itapoá.
E  o  Município  também sofre  com as  ações  de  facções  criminosas,  tendo  em vista  a  fácil
utilização de rotas de fuga nas três vias de acesso, as quais não possuem barreiras e ferramentas
de fiscalização. Deste modo, a Guarda Civil Municipal é uma importante ferramenta na proteção
dos prédios e logradouros públicos, na fiscalização e organização do trânsito local, no serviço de
prevenção, educação e proteção das pessoas, proteção das escolas, entre outros serviços.

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, e
consta  instruído  com  Parecer  Favorável  do  contador  João  Garcia  de  Souza.  Inclusive,
considerando que as despesas decorrentes da execução da presente Lei estão previstas nas Leis
Orçamentárias Municipais PPA, LDO e LOA, no Órgão 23 – Comando da Guarda Municipal,
Ação 2248 – Manutenção da Guarda Municipal, com saldo orçamentário de R$ 275.808,61,
para o exercício de 2019; 

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).

Em análise da Constituição Federal de 1988, destaca-se:
Art.  144.  A segurança  pública,  dever  do Estado,  direito  e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
[...]
§  8º  Os  Municípios  poderão  constituir  guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, conforme dispuser a lei. (grifo nosso)

Em relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM), destaca-se:
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;
[…]
§3º  -  A  lei  que  dispuser  sobre  a  guarda  municipal,
destinada  à  proteção  dos  bens,  serviços  e  instalações
municipais, estabelecerá sua organização e competência.

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre: 
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica, ou
aumento de sua remuneração;
II  -  servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  da
administração  indireta  e  autarquias,  seu  regime  jurídico,
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provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da
Administração Pública;

Art. 48. As leis complementares somente serão aprovadas
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da
Câmara  Municipal, observados  os  demais  termos  de
votação das leis ordinárias.
Parágrafo  único.  Serão  leis  complementares,  dentre  outras
previstas nesta Lei Orgânica:
[…]
V - lei orgânica instituidora da guarda municipal;

Art.  82.  O  Município  poderá  constituir  guarda
municipal,  força  auxiliar destinada à  proteção  de  seus
bens,  serviços  e  instalações,  nos  termos  de  lei
complementar.
§1º - A lei complementar de criação da guarda municipal
disporá  sobre  acesso,  direitos,  deveres,  vantagens  e
regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina.
§2º - A investidura nos cargos da guarda municipal far-
se-á mediante concurso público de provas ou de provas e
títulos. (grifo nosso)

Por fim, em análise da Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto
Geral  das  Guardas  Municipais,  esta  Lei  que  disciplina  o  §  8º  do  art.  144  da  Constituição
Federal,  e  que  define  que  incumbe  às  guardas  municipais,  instituições  de  caráter  civil,
uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva,
ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Sugestão de Emenda Parlamentar

Ainda em análise das disposições da Lei nº 13.022/2014, destaca-se o Art. 15,
conforme segue:

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais
deverão ser providos por membros efetivos do quadro de
carreira do órgão ou entidade.
§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a
guarda  municipal  poderá  ser  dirigida  por  profissional
estranho  a  seus  quadros,  preferencialmente  com
experiência ou formação na área de segurança ou defesa
social, atendido o disposto no caput.

Em confrontação com o presente Projeto de Lei, nota-se a seguinte disposição
sobre o tema:

Art.  60.  Nos  primeiros  04  (quatro)  anos  de
funcionamento,  a  Guarda  Civil  Municipal  poderá  ser
dirigida  por  profissional  estranho  a  seus  quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área
de segurança ou defesa social, conforme o §1º do artigo
15 da Lei nº 13.022/2014.
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A Lei Federal determina a obrigatoriedade para que os cargos em comissão das
guardas  municipais  devem  ser  ocupados  por  servidores  do  quadro  efetivo,  ou  seja,  dos
servidores  concursados  de  carreira  do  órgão,  conforme determinação  do Art.  15,  da  Lei  nº
13.022/2014. E com a redação dada pelo Art. 60, do presente Projeto de Lei Complementar nº
12/2019, estipula-se a vedação para profissional estranho a seu quadro. Nesse ponto, a redação
do Art. 60 não atende completamente às especificações determinadas pela legislação federal.

Sugere-se  uma  Emenda  Aditiva  para  incluir  o  Parágrafo  4º  ao  Art.  60  da
Proposição, com a nova redação conforme segue:

Art. 60 […]
§4º Os cargos em comissão da guarda municipal deverão
ser providos por membros efetivos do quadro de carreira
do órgão ou entidade, ressalvado o disposto no caput.

Com a Emenda Legislativa Aditiva ao Art. 60 da presente Proposição, conforme
sugestão apresentada acima, nos demais aspectos, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei
Complementar nº 12/2019 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, 30 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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