
PARECER JURÍDICO Nº 341/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  87/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 36, DE 09 DE
JULHO DE 1990, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
COBRIR DESPESAS COM COMEMORAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS
NESTE MUNICÍPIO.

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   87  /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 23 de agosto de 2019, sob protocolo nº 568/2019, em regime ordinário.

No dia 26 de agosto de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária.  O  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Geraldo  Rene  Behlau  Weber  (PSDB),
solicitou a leitura da Proposição pelo 1º Secretário Vereador André Vinícius de Araujo (PSD).

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, 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 e Parecer Contábil,
mas  não  consta  com  Parecer  Jurídico  do  Poder  Executivo.  Assim,  recomenda-se  ao
Departamento  Legislativo  comunicar  ao  Gabinete  do  Prefeito,  para  solicitar  o  envio  da
respectiva análise da Procuradoria do Município.

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.

Parecer Jurídico nº 341/2019, da Assessoria Jurídica - Câmara Municipal de Itapoá-SC.   Fls. 1/2

https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7881
https://sapl.camaraitapoa.sc.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/2304_texto_integral
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7852
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7881
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7881
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7881
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/materia/7881


2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Projeto de Lei busca alterar
a Lei Municipal nº 36, de 09 de julho de 1990, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
cobrir despesas com comemorações e eventos realizados neste município.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a alteração
refere-se à inclusão da contratação de atrações no artigo 3º como sendo uma das despesas em
que a Prefeitura Municipal poderá arcar para os eventos citados no artigo 2º, da Lei Municipal
nº 36/1990.

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.

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 relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM),
destaca-se as seguintes disposições:

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;
VIII  -  dispor  sobre  a  administração,  utilização  e
alienação dos bens públicos;

Art.  15.  Compete  ao  Município  suplementar  a  legislação
federal  e  estadual,  no  que  couber  e  naquilo  que  disser
respeito  a  seu  peculiar  interesse,  visando  adaptá-la  à
realidade e às necessidades locais, em especial para:
[...]
V - dispor, mediante suplementação da legislação federal e
estadual, especialmente sobre:
[...]
d) incentivo ao turismo, ao comércio e à indústria.

Art. 166. O Município promoverá e incentivará o turismo
como fator de desenvolvimento social e econômico. (grifo
nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 87/2019 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, 27 de agosto 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,
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