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(X) Projeto de lei O~J\~,{

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22221
Em; 17105{2018 .14:19:20

,
9''V

•
EMENTA: Institui no calendario oficial do Município de Carazinho as
promoções e campanhas ao movimento para a prevenção de acidentes de
trabalho .

Projeto de Lei nO /2018

Art 1° _ Fica instituído no calendário oficial do Município de Carazinho as promoções e campanhas
ao movimento para a prevenção de acidentes de trabalho" "ABRIL VERDE".
Art 2° ~Fica estabelecido o més de abril de cada anO para a realização de eventos relativos, bem
como toda e qualquer campanha institucional de prevençào de acidentes de trabalhO.
Ãrt. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA'

Cerca de 270 milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes de trabalho anualmente em todo o
.anundo, quarto lugar no ranking mundial, o Brasil é hoje o pais onde a cada 48 segundos acontece
~m acidente de trabalho e a cada 3h38 um trabalhador perde a Vida pela falta de uma cultura de

prevenção à saúde e à segurança do trabalhO.
Com foco em chamar a atenção dos trabalhadores para o problema no pais, surgiu o movimento
abril verde para reforçar as medidas de segurança. O mês foi escolhido por conta das datas 7 e 28
de abril, quando são lembrados o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Segurança e da Saúde
no Trabalho. No dia 28 de abril, também é lembrado o dia nacional em memórias das vitimas de
acidentes e doenças do trabalho, por causa da morte de 78 trabalhadores em uma mina
norte-americana em 1969.

"com informações da Agência Brasil e Ministério Público do Trabalho"

Sala Antônio Libório Bervian, em 1710512018

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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ORIENTAÇÃO TECNICA
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Matéria: PLL 03112018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADOR.
INSllTUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO DE CARAZINHO ABRIL VERDE.
PARA PROMOçOeS E CAMPANHAS DE
PREVENÇAo ACIDENTES TRABALHO
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

• Trata~se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muiler
Menezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa Legisl"ti~a, para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais. acerca do Projeto de lei n_
031, de 17 de Maio de 2018, de autoria de vereador, que institui no calendátio oficial do
Município de Camz;nho a realização de promoções e comemorações para 8 prewmçl10 de
acidentes de trabalho

Os motivos constam em ane~o

É o brevissimo relato, passa.se a fundamentar.

•
O projeto de lei, de iniciativa parlamentar, instrtui no calendáho oficial

do Municipio as comemorações ao movimento para a prevenção de a~dentes de trabalho.
Estabelece que o mês de abhl será resel'\lado para campanhas institucionais e festividades
de prevenção de acidentes de trabalho

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nitido interesse locar. JiI em relação à iniciativa legislativa, há que se dizer, primeiro,
que esta Procuradoria passou, a adotar o entendimento do Supremo Tribunat Federal
- STF, no seguinte sentido.

Explica-se

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Execubvo está ligada á
cnação de cargos, funções e regime juridico dos sel'\lidores públicos e a criação,
estruturação e atribuições de secretarias e ór9ãoS da Administração Pública, conforme
consta na Constituição da República Federativa do Brasil _ CRF8 e, por simetria, na
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ~ CERGS e na lei Orgânica do Municipio de
Carazinho -LOM'.

, A't, 30 Compele ""i MuniciplQS
I- legislar sot>reassuntos de iotere'5fliocal
A~. 18 - Compete à C~I1'-araMunicipal,com SHnçâOdo P",fMo, diopor sob,e todJo. as materias de competer>tia
do MuoiciptO,e'peoalme"te sobre'
I..)
XXIII- ~"(I,"la, sOb", a.suo'o. de j"ler••••••1,,,,,,1

• (CRFB):A~, 6'. A iniciatlW'da. lei. compl••menta,.,s e ardlo"ria. cabe a quajquer ""'mbro 011Comi$~o da
C.mara do. Depulados, do S&~ado reder"1 ou do Coogre",o Nacionat, ao Prn'dcme da Rep"bllca, ao
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A vedação ao aumento de despesas. por sua vez, erlcontra-se
restrita as matérias privativas da Chefe do Poder E~ecutivo' (matéria lambem constante nas
leis estaduais e nas leis orgãnicas municipais). de sorte que a criação de despesas ao
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, por SI 56. é.ln~apaz de
caracterizar o vicio de iniciativa, a menos que faça referencia aos servidores publicos elou
organização administrativa,

Nesse sentido seguem dois precedentes advmdos do STF. sellão
veja-se:

Nao procede a alegação de que qualq""r prOjelo de lei que (:Iie de$pe$!l.6 podera
ser proposto pelo chefe do E.eculivo. As hipóteses de IimilaÇêo da iniciativa

Supremo Tribunal Federal, aos Tribuna,. Super;O("., M Pruc,,,ador-Geral da Repllb!ica e aos cidadãos. FUI
I"""a e nos casos previ.los r>eSlaConstltU'Ção
~ l' S~o de inldativa pM,alNa 00 Presiden!e da Republica as le;s que
I. fIXemou mexlif''1uem os efellvos <!;Isforças Armad ••.
11-dISponham '-Obre'
a) Ctiaç;lo de cargos, lunçõ~ ou empregos p\Jblioo. na adminislraç;lo di,el;> e auli\r'luica OYaumento de sua
remunera[:OO;
b) organizaç;lo adminlstraliva e ju<!rciiJ"a, malên. !nbLJI",,,, e orçame<1!ár>n. serviços pUblicos " pessoal da
admi"iSlraçtlo dos Te"i16rio,~
c) servidores p\Jb/loos da União e Teniló1ios, seu regi"", jundico. provlITlemo de c.lrgos, estabilidade e
aposemadorilo. (Redac!io dap...li"'la Emçnda Con..lllucional nO1a de JJl.(@.
d) Organizaç;lo 00 Mini.lério Publico e da Defensoria Pública da Uni~o, bem como normas gerars pa •• a
O/ganizaç;lo do Minls!ério Publico e <lao<:l"".""a PubilCa dos ESlados, do Dis!rilOFederal e dos Terrl!6rios,
,,) criação e e><l;nçlio de Min;.!~os e 6<9OOSda admirlisuação pública, observ.doo dispos!o no art. 84,
VI, ~~9!l.M!l oe4a EmerldaCQnstlttlClOnal n° 32, ele 2001)
~ molitares das Fo'ças Armadas. seu regime jUr!<1ico,provimemo de cargos, promoções, estabilidade,
remuneraÇAo, 'el"""a e transhlrénda para a rlOSe",a.íLf\\;!l.ilitaoela Em.e!l>lªC!.>OslltuqQ(lpl,,0 '6 de \&98)
~ 2° A iniciativa popular pode ser "x~rdda pela ~pre.entaçlio. 11Ca",.ra dos DeputadOS. de projeto"" lei
,ubsC!lU) POr. no m,nlrno, u'" pO' <:enIo dO eler.orado ""c",n.l, dlSlnbui<!o pelo menos por OIlCOEstados, com
não menos de Ire. décimos por cenJo do, eleil",es de cada um de..,"
(CERGS), Ar\. 50. São de ,nlei'!"a priva~•• do ('>o.amador do Estado a. leis que
I - hem OUmod~'quem 0$ eleti,.os d~ Bngada Mill!ar •.•do Corpo de llOO1beiros Militar; (Redação dada pooIe
Emenda Consll!lK'onal n ' 67. de 17106114)
11.dis"""ham sobre:
ai criaÇ>lo e aLJmento da remuner.ç>lO de C3fg08, lunçoos OU"mpregos pub,GOs na adm.,is!raçao duela ou
autãrqLJica:
b) servidores públicos do ESlaOo, seu regime )LJrid'co, prcwimento de carg08, es!abilidade e aposen!<Jdoria de
"vis, e reforma ou transferência oe milrt.res 1"''" a ina!••idade~
c) OfganizaÇilo da Defensoria Publica <loEsta<lo;
O)cr",ç1o, estnJturaçAo e atribuiçOes das Seer~anas e Orglio$ da adminLStroÇ;Wpública
(LOM)' Art. 29. São de inlcial••a privall"a do PrelMO a" te" que disponham sobr •.•:
I - criação, lfansformaÇilo ou extinç.ilo d•.• cargos rurlÇÕe' t>Uempregos públ,cos na lIdministraç;lo d.rel!l e
autarQuica ou aum""lo de Sua remuneraç;lo;
II - servidor~ públicos, seu fegim" )uridlco, provimento de cargo., es!~brlldade e aposentado"a:
111.CI1eç;'lo.estfUluf3çllo e '*'btJiçOes da. S&cfCterias eu departamentos <>qui.ale,,!••s e "'gaos d(l adminiSlfaçllo
pública:
tV . melena orçamenlillia e tributária e a que aLJ!Or'lZ"a abertura de crMitos ou conceda auxiliaS. prêmios ou
sub.ençõe'

; (CRFB): Ar!, 63, Nao sera admlt,do aumento da despe ••• preVista'
1- no5 r<ojet"" de inicia!iv. exclusiva 00 Prc ••dente da RepUbiic;l, ressalvado o disposlo no art. 166. ~ 3° e ~ 4":
11- nos projetos sobre organizaçao dos servIÇO' a<1min.stratiyos da Chmara dos DeP\Jlado., do Senado F&<leml,
dos Tribun••• F~demi. e do Mini,lê'" Puolico.
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parlamentar estilo previslas em numerus da"su.s. no art. 61 da Constm..lçao do
Iira.il _ m"te"as 'elatl.a~ aQ furlClOnamenlo da admln'W8Ç<lo publICa, notadamente
no que se r~re", a ,,,,,,ido,e. e (>rg~. do Podei E,ocu!iv<>. Precedenles. (ADI
3.394. reI. min, Em. Grau, j. 2 4-2007, P. DJF d~ 15-.fl.:woa.)

Art. ;I' da Lei 9'"rl1a 1'.36912001 Cad.slro de ron(rataçõe.lempora,ia~. Criaça<J
de procedllnentos ooml"'strati.o$ qU/l devem se, oooelVaoo. »e"' Pode, Executivo
na contrataçao de se,v,do,es lempocilrlos. (''') A$ "("",, •• impugnadas, decorrentes
de emenda. parlamenla'es. estabelecem <> procedimento a ser adotado pelo POOet'
ExecutIvo uladual pa,a a rea'ozaç;'io de ins",içõcs no cades!ro, de contratações
temporárias. I~ma nao incfuido~ntre "~""k!.cujo. p'C>tetosde "" sao <loi""",b'a
prWati"" do governador dO Estado [AOI 2.583, rei min, Cármen Luoa, j 1'-8-2011,
f', DJE de 26-8.2011 ,j

Percebe-se que a Corte Suprema, alem de entender que não hil
vicias de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao
Poder Executivo, também entende não haver vicias quando tais projetos estabeleçam
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das mate rias de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo,

Não se permite mais fazer, por assim dizer, um Juizo de valor
abstrato, desprovido de senso critico e baseado numa interpretação cega aos projetos de
leis apresentados por parlamentares. Ao contrãrio, hã que se realizar um detalhado estudo
para cada caso protocolado nesta Casa, para só então tomar partido quanto à existência ou
não de vicio de iniciativa.

o precederlte abaixo originado do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul- TJRS reforça, com clareza, tudo o que fora até aqui exposto. a saber:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTIT'.ICIONALlDADE. MUNIClplO DE
PELOTAS, LEI MUNICIPAL N' 0,01012013 QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO AS FESTAS DE IEMANJÁ E NOSSA
SENHORA OOS NAVEGANTES Conolltui •••~ em vicio de iniciativa a
promulgaç;lo, pelo Podor Legislatvo de l-ei Municipal que, ao Incluir no
calendil,io oficiai de even10s do municipio as !estas de lemanjá e de Nona
Senhora dos Naveganlos, inlerlore n. ory.nizaçlo de órgllos da
Admlnl.traçlo Publloa. m.T~ria reservada ao Chefe do Poder Execut ••o: bem
como origin8, despesas n:lo jl1'8vislas na lei de dirclrizes orçamcnténas, com a
O/lllç;'lo dc atnbulçI'>e, e SCIVlçoS a serem executados pela fldmiruslraçào Mun'(:1pal
Afronla ao M'90 8'. a~190 10, arTigo 60. inciso 11,alinca -<I'",M'go SI, rosos i ••li,
arUgo 8<. i,lC'&OS III c VII, 81'1'gO14g. inCISoS I, II c 111,bcm corno ao artigo 154.
Inc,sOs I c 11. 1000S da Consliluiç!lo ESlad~a1 JULGA~AM PROCEDHJTE
UNÃNIME (Ação O"eta de InconWtut:ionalidado N' 700575198!IG. Tribunal Pleno,
Trlbunal dc Justiça do RS. Relat"" Rui Porta"""a, Jul!l"do em 0011012014)

Resta evidente que o Tribunal Gaucho considerou haver vicio de
iniciativa, não pelo falo de o vereador estar incluindO festividades em calendário oficial, mas
sim por criar atribuições a determinado órgão da administração pública

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei
apresentado, em rtenhum momerlto se evidenCia qLJeo vereador tratou de regime jurídico
de servidores públiCOS e/ou de criação, atribuições e estrlJluração de secretarias e órgãos
do Poder Executi.o, sendo que a simples inclus~o de data comemorativa no calendário
oficial li insuficiente para se sustentar vicia formal de iniciativa.

Av. Flores da Cunha. 799. Cal~a Postal: 440 - Fone PA8X: (54) 3330-2322. CEP: 99500-000 - CARAZINHOIRS
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Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manter.l!. integralmente,
o seu poder de regulamentação quanto às festividades incluidas pelo vereador no
calendário oficial, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências_

POR TAIS RAZÕES, esla Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLL n, 03112018,

E a fundaml1ntaç3o.

É a conclusão. salvo melhor juizo .

CARAZINHO (RS). 23 DE MAIO DE 2018.

IGOR A. GUERRA LONGO
Assessor da Mesa D,retora

OABIRS 84672
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COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer n' 070/2018 (VIABILIDADE)
PloJelo de LeI n° 031/2018
Aulor: Ivamor de Androde
Ementa: Institui na colendório oficiol do MunicípiO de Cafozinho os promoções e
companhas 00 movimento para o prevenção de acidentes de trabalho.

Relalor. Luis Fernando Cosia
RelatórIo

1. A matéria em anólise. de autoria do vereador Ivomar de Andrade. tramito neslo
Coso Legislativa, sob a formo de Projeto de Lei < lendo como objetivo o Ementa

acima citado.
2. Atendendo às normos constitucionais de tramitação que disciplinam o matéria do

Projeto de Lei 031/\8 está sob a responsabilidade desto Comissão pora que sejo
elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e

regimentalidade,
3. Acostou-se orientação técnico juridica 449/2018

Velas
1. Conclui.se legitimo a iniciativa desta proposição de lei. lendo em vista se Iratar

de interesse iocal e ser privativo do Chete do Poder hecutive, noO havendo
quaisquer vicias nesseponto.

2. Por tal rmão. VOTAo Relator pelo viabilidade do PresenteProjeto de Lei.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão voloram. por unanimidade, pela vIabilidade do
ProJelode Lei.

SOlOde ReuniõesA:.&'~n,"-06 de junho de 2018.

ver~~~~i~t~Oco+-
rJ..}-Í>. .4OJ.1/~\"'"

Vereador f6bio Zonelli

Vice presidZ

, 1-!~rO'
Vereador G,lsonHauhert

Secretório
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COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

Parecer nO 061/2018
Projeto de lei n° 03)118
Autor: Ivamo, de Andrade
Ementa: Instilui no calendório oficial do Municipio de Corozinho 0\ promoções e componhas ao
movimento paro a prevenção do oc;d ••nte\ de trabalhO.
Relalor: Daniel Weber

Relatório
I. A matéria em análise, de autoria do VerGado, Ivomar dO:!And'ode. tramito ncsta Casa

Legislativa, sob o tormo de Projeto de Lei, tendo como objetivo o Ementa acima cilado.
2. Atendendo 6\ norma> 'egim"ntni\ de t,omiloçào Que disciplinam o matéria, o referido

Projeto de lei el16 >Obo responlobilidode deslo Com;\\ão para que seja elaborado
pamce, sobre ospeclos de ordem econômico e social.

Voto do Relalor

3, Adoto-le o runoamento do po,,,,cer da Comi5lào de Justiça e Finol1ça~.
4 Ademais. não se veM~ca impoeta negafivo no economia e no sociedade locaL
5. Por tal rmão, VOTA °Relator de acordo ao Prujeto de L",i
6. Osd",mai, Vereadore, VOlaram rie acordo.

de junho de 2018.Sala de ReuniOe~Antonio libório Bc

n
W.APh

dpo Pedi Albuquerque de'-AN:-edo/

,)(-";:"""'" V1~;rJ/~~
(
Vereador Dm1le' Weber

Secretóno

Av, Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3J30-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rS.gov.br \WIIW.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rS.gov.br


~-
PROCESSO N°: D.$\u9"i\J'Z

NÃOSIM
Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânia X
Anselmo Britzke X
~€Iris Pasgua!otto X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Atestado
Fábio ZaneUi X
Gian Pedroso X
~~onHaubert X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira XJoão Pedro Albuquerque X
LUIs Fernando Costa X
Marcio Ho " PresidenteTOTAL 12
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A~$unto; VolaçOo de prOjeTOI

Car01inho 19 de junho de 2018.

txcelen1i\si...,o Senhor Prefoito /Ifojniçipol:

Poro 0\ cevidos fins. tfomCJCVemo~eba:xo o Projeto de Lei 031/18. de
outoria do Vereador Ivamu' de Aflcrad2 P - 095/095118ap'ovado por
unanimiaade pelo pleno,1Ode\!e legislativo. em 18/0612018, o qual tem o seguinle
teo':

EMENTA: Imfi!ui no colenoorio oficial do
Mur,jcipio de Cmuzinho C'lS promoçoes e
componho;. ao movil':'lsnlo pora o
o'eVe~çao de ocidentel de trobo'ho.

Art l' - fico insliluldo no cofendóno o'icitJJ do Mo.:niôpio de CorOlinho 0$
promoçõ"", e çompor,hç~ao rT'-o",mento pora o I1revençoe dê! acidentes
de trObOlho" 'ABRIL VERDE',

Art 2. - Fico estabelecido o me, de abril de cOda on~ paro Q reol:zoç60 de
eventos relativo,. t,,:!"'rlcomo todo e qlJolauer componho imtiluclcnal de
prevençüo de acidenteI be trobo hO.

Art. 3" . Esta le, enlm em vlgc:r 110dolo de suo publicoç - o.

/lTenciç;.çmenre.

/
~C_

MarCia Hoppen
Presid,mte

~,Suo b.cell"'cio o Senhor
Milton Schmitl
Prefeituro Municipal de Çcrminho
COlozinho. RS

.ro.:
<k

I ~ oUtl ZGI5
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LEI N° 8.362, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promu'9o a
seguinte lei:

Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2" Fica estabelecido o mês de abril de cada ano para a realizaçao
de eventos relativos, bem como toda e qualquer campanha institucional de prevenção
de acidentes de trabalho.

Art 1.Fica instituído no calendário oficial do Municipio de Carazinho
as promoções e campanhas ao movimento para prevençao de acidentes de trabalho,
"ABRIL VERDE",

Autoria: Vereador Ivomar de Andrade.

Institui no calendário oficia' do
Município de Carazinho as promoçóes e
campanhas ao movímento para a
prevençào d& acidente de trabalho.

_ .....,.;nh•..•.\lOY.bt
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o PREFEITO 00 MUNJCjplO DE CARAZJNHO, ESTADO DO RIO
GRANDE 00 SUL.

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZrNHO

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2018.

--=.~..Lori Luiz Boles;
Secretário da dmif'listraça:o
OP1Hl1201BIM

Registre-se e pllbliqlle--se no Paif'lel de
PllblicaçOes da PrefMllra
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