
 

 
 

    1/4 

 

PARECER JURÍDICO 

 

PROOJETO DE LEI Nº: 206/2019 

Autoria: Wilsinho Locutor 

Ementa do Projeto:  

“Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o 
´Dia Municipal do Profissional de Saúde´, e dá outras 
providências..” 

 

1. RELATÓRIO 

 

Foi encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa, para 

análise e emissão de parecer ao Projeto de Lei nº. 206/2019, de autoria do 

vereador Wilsinho Locutor, que tem como objetivo incluir no Calendário Oficial 

de Eventos do Município o “Dia Municipal do Profissional de Saúde. 

A proposta foi encaminhada ao Departamento Jurídico pela Comissão 

de Justiça e Redação para análise com fulcro no art. 53 do Regimento Interno, a 

fim de que seja efetivado o controle quanto à constitucionalidade, legalidade e à 

competência da Câmara Municipal. 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

 

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que escapa das atribuições deste 

Departamento a análise do mérito de projetos de lei, sendo nossa orientação 

restrita à verificação da competência e da iniciativa.  

Desta forma, o presente parecer apresentará ponderações acerca 

da constitucionalidade do respectivo projeto de lei somente sobre esses 

aspectos.  

A doutrina trata do sentido da norma jurídica inscrita no art. 53 do 

Regimento Interno caracterizando-o como um controle de constitucionalidade 
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político ou preventivo, sendo tal controle exercido dentro do Parlamento, através 

de exame superficial pela Comissão de Justiça e Redação, com natureza 

preventiva e interna, antes que a proposição possa percorrer o trâmite legislativo. 

Efetivamente, a proposição encontra respaldo no que diz respeito à 

autonomia e à competência legislativa do Município, insculpidas no artigo 18 da 

CF/88: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o 
de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
 IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

Alexandre de Moraes afirma que "interesse local refere-se aos 

interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas 

do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional 

(Estados) ou geral (União)" (in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 740). 

A iniciativa para o processo legislativo, por sua vez, também está 

adequada, visto que o Projeto de Lei em epígrafe pretende instituir  no Calendário 

Oficial de Eventos do Município o ´Dia Municipal do Profissional de Saúde´, 

matéria para as quais a iniciativa é concorrente, porquanto não incidente sobre 

qualquer dos temas de iniciativa privativa. 
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Com relação à iniciativa de projetos de lei que tratam de matéria 

deste jaez, o entendimento é no sentido de que a iniciativa nesses casos é 

concorrente, uma vez que não está inserida no rol de competências privativas 

do Chefe do Poder Executivo previstas no § 1º do art. 61 da CF/88, bem como 

no art. 51 da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, permitindo-se tanto ao 

Vereador, à Comissão da Câmara Municipal ou ao Prefeito Municipal ter a 

iniciativa de projeto de lei com este conteúdo. 

Consoante o ensinamento de João Jampaulo Junior:  

 

“A iniciativa concorrente (geral) é a regra (art. 61, caput, CF), e 

é a que compete a qualquer Vereador, à Mesa ou Comissão da 

Câmara, ao Prefeito, ou, ainda, à população, na forma e nos 

casos previstos na Lei Orgânica de cada Município, 

obedecendo-se ao que dispõe o art. 61 da Constituição 

Federal. São ainda de iniciativa concorrente todas as demais 

que a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal não 

reservaram exclusivamente ao Executivo, excetuando-se os 

projetos de resolução (efeitos internos) e de decretos 

legislativos (efeitos externos), que são de iniciativa privativa 

das Câmaras de Vereadores, não sujeitas à sanção e veto do 

Executivo. São exemplos de iniciativa concorrente: lei que 

delimita o perímetro urbano; projetos de lei que alterem o Plano 

Diretor; projetos de lei sobre matéria tributária como v.g. 

isenção de impostos, etc.” (cf. in O Processo Legislativo 

Municipal, Editora de Direito, Leme/SP, 1997, p. 75). 

 

Esse raciocínio se consubstancia no fato de que a iniciativa 

concorrente prevista no art. 61, caput, da Constituição Federal, aplicável aos 

Municípios por força do princípio do paralelismo, é a regra geral, e que 

somente os casos expressa e exclusivamente reservados ao Poder Executivo 

não poderiam ser objeto de iniciativa do Legislativo. 



 

 
 

    4/4 

 

Desta forma, sob este enfoque, o Chefe do Poder Executivo estaria 

legitimado para a iniciativa legislativa do projeto de lei em apreço. 

Sendo assim, tem-se que a presente propositura não padece de 

vícios de constitucionalidade formal e material, podendo avançar no processo 

legislativo municipal. 

 

Trata-se de matéria sujeita ao quorum da maioria simples para sua 

aprovação, consoante o disposto pelo artigo 191 § 2º, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Jaboticabal.  

 

 

2. CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, sob o aspecto jurídico, sem prejuízo da análise das D. 

Comissões de Mérito, s.m.j., somos PELA LEGALIDADE, portanto a 

propositura merece prosseguir.  

Por fim, essas são as considerações a serem feitas a respeito da 

presente orientação. 

 

 

Jaboticabal, 02 de julho de 2.019. 

 

 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO 

Diretora do Departamento Jurídico 

OAB-SP nº 239.347 
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