
PARECER JURÍDICO Nº 344/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  89/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
LEGISLATIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: AUTORIZA  FIRMAR  CONVÊNIO  COM  O
GOVERNO  FEDERAL,  ATRAVÉS  DO  MINISTÉRIO  DAS  RELAÇÕES
EXTERIORES  –  AGÊNCIA  BRASILEIRA  DE  COOPERAÇÃO  (ABC),  E
COM  A ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  SERVIDORES  DE  CÂMARAS
MUNICIPAIS (ABRASCAM) COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ.

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   8  9  /2019.  

De autoria do Poder Legislativo – Presidente da Mesa Diretora Vereador Geraldo
Rene  Behlau  Weber  (PSDB),  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 557/2019, com requerimento para tramitação em urgência simples.

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  colocou  em  deliberação  o  regime  de
urgência de tramitação, e após aprovação do plenário, distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, em regime de urgência simples.

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 e Presidente da Mesa Diretora.

A Proposição consta instruída com Exposição de Motivos, Ofícios do Ministério
das Relações Exteriores do Governo Federal – Agência Brasileira de Cooperação, Ofício do
Parlamento Nacional de Timor Leste, Ofício da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras
Municipais e também com cópia dos Prejulgados nº 1009 e 0721, ambos do Tribunal de Contas
de Santa Catarina.

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. 
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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.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Legislativo – Vereador, o presente Projeto de Lei objetiva
autorizar a Câmara Municipal de Itapoá a firmar convênio e/ou acordo com o Governo Federal,
através do Ministério das Relações Exteriores – Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e
com a Associação Brasileira de Servidores de câmaras municipais (ABRASCAM).

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
busca autorizar a cessão de servidor público municipal de Itapoá, vinculado à Câmara Municipal
de Itapoá, através de um convênio com o Governo Federal – Ministério das Relações Exteriores
e Agência Brasileira de Cooperação, e também com a Associação Brasileira de Servidores de
Câmaras Municipais, com o objetivo final de apoiar missão internacional de fortalecimento do
Parlamento Nacional de Timor Leste, sendo este país a mais nova nação de língua portuguesa do
planeta.  Também consta  na Proposição o pedido de licença sem vencimento da cônjuge do
servidor para acompanhar nessa missão em território estrangeiro.

Em análise das disposições legais da Proposição, destaca-se que há respaldo legal
especialmente  na  Lei  Complementar  Municipal  nº  44/2014,  bem como nas  demais  normas
jurídicas infraconstitucionais.

A Agência  Brasileira  de  Cooperação,  vinculada  ao  Ministério  das  Relações
Exteriores,  recorrentemente  promove  convênios  institucionais,  para  o  fortalecimento  das
relações diplomáticas do Brasil no exterior, com os país amigos. E uma das principais formas
encontradas de promover essas parcerias é com a cessão de servidores públicos do nível federal,
estadual ou municípios, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

A escolha  do  servidor  público  municipal  do  quadro  permanente  da  Câmara
Municipal de Itapoá para missão internacional de 4 (quatro) meses, certamente é motivo de
grande orgulho para todo o povo itapoaense, em que o servidor levará as cores da bandeira de
Itapoá para representar o Município nessa relação diplomática, a partir de seus conhecimentos
técnicos na área de tecnologia da informação e administração pública.

Conforme  análise  contábil,  atesta-se  que  não  há  impacto  orçamentário  e
financeiro,  pois  os  valores  remuneratórios  já  estão  impactados  no  orçamento  da  Câmara
Municipal de Itapoá, e não há qualquer acréscimo de despesas públicas que possam recair sobre
o  erário  municipal.  Assim,  o  Projeto  respeita  os  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).

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;

Art. 29. É da competência exclusiva da Câmara Municipal: 
[...]
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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  matéria
assistencial,  educacional,  cultural  ou  técnica, que  não
convênio;

Art. 107. O Município poderá realizar obras e serviços de
interesse  comum,  mediante  convênio com  o  Estado,  a
União ou  entidades  particulares,  bem  assim,  através  de
consórcios, com outros municípios.

Art.  157.  Ao  Município  é  facultado  conveniar  com  a
União ou o Estado a prestação de serviços públicos de sua
competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos
ou  financeiros,  para  a  execução  do  serviço  em  padrões
adequados,  ou  quando  houver  interesse  mútuo  para  a
celebração do convênio.

O  convênio  e/ou  acordo  somente  poderá  será  celebrado  somente  após  a
aprovação da presente Proposição,  e  a  consequente publicação da Lei  Municipal  em Diário
Oficial  dos  Municípios  de  Santa  Catarina,  e  com observância  das  disposições  contidas  na
presente Proposição, e demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas ao caso.

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 89/2019 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,
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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