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( x ) Projeto de Lei 03.9\3';

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22984
Em: 09/07f2018 -14:53:08

•
EMENTA: Institui o 'Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue" c d

'Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue", e da Dutra:>
providências

Ar! 1° Fica instituído o "Dia Municipal do Doador Volunlario de Sangue", a ser comemoraco,
anualmente, no dia 25 de novembro. e designada a "Semana Municipal de Incentivo ã Doaçào dr:
Sangue", a ser realizada no período compreendido entre 18 a 25 de novembro

Art. 2" A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue tem por objetivo conscientllar <J

populaçilo do Município de Carazinho, através de procedimentos informativos, edlJca~l\losc
organizados. sobre a importância de doação de sangue, seus procedimentos, sua confiab,lldil(Jc
ÇJUfllSos possiveis doadores.

Ar!. 3° Esta semana será comemorada com destaque e extensivamente divulgada, fiC<lnoo
autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar. calendario de atividades a serC'Tl
desenvolvidos durante a semana

Parágrafo único A Preleitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Saúde, poderá providenCia:
.material de divulgflção da Semana Municipal de Incentivo á Doaç<'lode Sangue e do Dia MUnlCID<)i

do Doador Voluntário de Sangue.

Art. 4" A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e o Dia Municipal do Doam;
Volimtáno de Sangue. criados por esta lei, serêo incluidos no calendário ofiCiai do munlcip'o
realizada anualmente

Art, 5° Esla Lei entra em vigor na data de sua puhlicaÇ<lo,

JUSTIFICATIVA: O Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente em 25 0(;
novembro no Brasil, A dala, atém de homenagear as pessoas que fazem volunlariamente a
doação, também serve para mformar e conscientizar a população sobre a importância de ser ur
doador de sangue, afmal doar sangue é um ato de solidariedade humana, que ajuda a salvar
milhares de Vidas todos os dias Atualmente no Brasil, são doadas cerca de 3,6 milhões de bolsas
de sangue por ano. segundo dados do Pró-Sangue
E~tslem, em nossa cidade. centenas de doadores de sangue val"nlárm,; Que, no anon,rnat:,
ajudam a salvar Vidas São estes heróis sem medalhas que fazem o bem sem olhar a Quem, e se
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Matéria: 03912018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA AUTORIA DE VEREADOR
INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNiCípIO DE CARAZINHO DIA DO DOADOR
VOLUNTÁRIO DE SANGUE E A SEMANA DE
INCENTIVO Á DOAÇAO DE SANGUE.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEl.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurldico desla Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técrllca, em seus aspectos consl1tuClonaise lega,s, acerca do Projeto de lei n,
039. de Og de Julho de 2018. de autoria de vereador, "institui dia MUnicipal do doador
voluntário de sangue e a semana de incentivo a doação de sangue",

Os motivos constam em anexo ao projeto

É o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei, de iniciativa parlamentar, institUI no calendário ofic;al
do MUrllcipio, o dia municipal do doador de Sangue a sur comemoraria no dia 25 de
novembro de cada ano, e lambém designa a Semana Municipal de Incentivo à DOBção de
Sangue, a ser realizada enlre os dias 18 11 25 dr] novembro, cllbendc nos órgfJos
competentes, dr]fmirem a programação para o CilSOde algum evento. sem obrigatoriedade

A competência material é do Município de Carazinho, por enVOlver
nitido interesse local'. Já em relação á iniciativa legislativa, há que se dizer, primeiro,
que esta Procuradoria passou, a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
_ STF, no seguinte sentido.

A iniCiativa pnvatlva do Chefe do Poder Executivo está ligada á
criação de cargos. funções e regime juridico dos servidores publicas e li. criação,
eslruturaÇáo e atribuições de secretarias e órgãos da Administração Publica, conforme
consta na Constituição da Republica Federativa do Brasil - CRFB e, por simetria, na
Constituição do Estado do RIOGrande do Sul - CERGS e na Lei Orgânica do Município de
Carazinho - LOM'.

, M_ 30 Compele aoSMurlicipoos;
1-leQ"",r sol>reassuntos de in\~resse local
M. 18 _ Compele'" Câmara Mun.cipal. CO"' """çào do Preleilo, dISporsobre toda. as malénas de compelêrlC'a
do MuniciplO.espec;;almenlesoore
l-I ~
XXII' -leg"lo' •...,r~a••unlo. <le ""Q,cSSe lOCai y
, (CRFB): Ar1 61_A inICiativadas I"i, complernenldfQ' c ",din,;"as cabe a qualqucr ",eml>ro ou Comissão da
Câmala dO' Deputados, do Scnado Federal O" do Con9rC,"o NaCl"".1. ao PleSldrmle da R.pullllca, ao
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A vedação ao aumento de despesas. por sua vez, encontra-se
restrita às matérias privativas da Chefe do Poder E~ecuti\lo' (matéria também constante nas
leis estaduais e nas leis orgânicas muniCipais). de sorte que a criação de despesas ao
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, por si só, é incapaz de
caracterizar o vicio de iniciativa, a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou
organização administrativa

Nesse sentido seguem dOIS precedentes advindOS do STF, senão

Não proc<Xle~ ~I"g~ç.áo d~ qu~ qualQ""r prOjeto de 101que crie despesa só podel1l
se' p<Of'OSlOpelo ""ele do E.ecuto.o A. ~,póle.es de iill1ltsção da inl(:iall'"

Supremo Tribunal Federal, ao, Tribuna,. Supen(}fCS. ao l'rocur»dc,.G~r~1 da Republica e aos cl<!ad~os, na
10m,. e I'IOScasos previsto, ""sta Constituição
~I' sao de 'nitiatlva pnva~ •• do Presidenle da Rcpliblica as leISq"".
I. hem pu modi~q""m OSefetioos das h,.-ças Armadas;
II - disponham sobre
a) <:riação de cargos, funções ou emprego, p"ol1= na administração direi. e autárquica ou dumemo de sua
remuneração;
b) o<gan••• ção administrallva e ludlc;,lna, materia tributar •• e o<çamenfa"a, •••",iço>; pUbloeos e pessoal da
adm"'i,l(açáo dos T •• rW.-los;
c) selVidores públ,ws da Uniao e r.rrmlnos, seu regime jurldico, provim""lo de ""rgos, eslab,lidade e
aposenladoria, !Be<lilcão dada pe.lª-..E~nd;jj;~tuci9nal n' 18 de 199.ID
d) organizaçao do Ministéno Publico e da Defensoria PUblooa da Uni1ío, bem como normas gera;' para a
O/ganlZaçoo do M',"st/'rio Publico e da Defcn,ona PiJbiica c10S ESlados, do ();strrlo ~edcral c dos T e((itMos,
e) criação e exli"çao de Mm,stCr'o, e ó'gaos da administração pub~ca, observado o di'poslo no art 84,
VI; L13wcêo Oaoapelª (õm""QJl.Ç,Qm;tt\ICIQnaln' :i2..J!!!2QQJJ
f) milo\;lres das ForÇ<l' Armadas, seu "'gome IUr;dJCO,pro",mento de ca'Qos, promoç~s, eSlabilidade,
remuneração. ",foo'na e tran.farê'lCia para are",,"' •. !.!lLoJuid.,~...fill!'nd. Constili!'"Oili'! O' 18 de 19981
li 2' A iniCiativa paputa, pode ser c,~rC'da pela ap<e,,,nfação ~ Câmara dos Depulados de prl'ljclO de Ie.
subscrito pO<,no minlmo, um par cento do ele,lorado naCIOnal, dislnbuido pejo m~no, por CJnÇOESlados, com
reão menos de tré$ Mcimos IX>'cenfo dos elCllorC$de cada um deles
(CERGS); A~, 60, Sâo de InicJafioa priv"li.a do Governador <lOE.ro,", as leis Que
I _ li,em ou modif,que'll o, afetivo. da Brigada Mditar c do CorpO de Bambuo. Mllrl~'; (Redação dada pela
Emenda Can,llfuClon'" n' 67, de 17/00/14)
11. di'ponh"", sobre'
a) criação e ~umenlo da remuncraçào de ca'gos, funçoo" Cu empregos publico. "" .dn,inisllaÇ<lo direta OU
autárquic;l
bJ sefVldore. públlCU' elo Estado. ~ '''9'''''' )uridJCO,pro.,mcnto de car90s, eslab,lidaoe c "pos~"lad", •• de
ciVIS,li relorma ou trans("rênCl~ de militare. p"ra a inatividade:
c) Qf!jllnilBção da Del"".oria Publica do Esfa~~,
d) criaç.l1o,esfruturaç.'io ~ ~\ribuiç6e, ~as Secrela,ias e órgão, da .dm",i.lração publica
(LOM). Art, 2\1 S)O de inic",I,.a provali"a do PrefeJIo a,lc •• ~ue dlSlX"'ham sobre
I • cri"Ç<lo, transforma<;ão ou ~,linçãQ de cargo. tunçi:>es uu empregos p~bli<;Osna adm,nlStraÇ<lo <li'''la e
autárquica 00 a"",ento~ •• sua remuneração,
11•• "",>clores publocoS,.eu '''gime ju~dico, provimenfo de cargo., est"bilidaQe e ap~$e"Iadoria:
111.<:riaç1!o,cStruluraÇ<lo e alribufÇllcs das .eCfetari., ou depaotamenfos eq<".al~n\es e !Ngaos da adminiSl'Bção
p(Jll/ica,
IV. maferia on;:amentaria e tfl~\Jtaria e a que autorize a "bertura de cred,~o" OUconceda au,il""" prém>os 00
sub.enç6es

'(CRFB): Art, 83 N30 .era .dm,l>clo .umenloda oespesa preol$ta
I. <>osP"'l"tO$ de i~idativa e,c1usiv~ do Presid.,.-,le da Repilblica. ressalVado o dISpOsto no.rt 166, li 3" e ~ ~';
ti. nos P'Ojelos sobro organização dos serviços adrninislr"tI"os da C,,"""~ dos Depurado', do S""ado Fooera',
dos Tnl>unais Fedetais e do Min,.léno PublICO

Av, Flores da Cunha, 799. Cai~a Postal' 440 - FOne PA8X: (54) 3330.2322. CEP: 99500-000. CARAZINHOIRS
E-mai!:camaracrZ@çamaracn:.rS.gov.br ..............-.camaraaz,rs,gov,br CNPJ: 89,965.22210001.52



.' ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CoIUJI"'. a

P~gina 3 de 4

pa~amenta, est~o p,~vistas,em numerus cI""sus, "" arl. 61 da ConstiluiÇãodO
8'"SlI- matérias relativa,ao ~~n~"",amento<loadm,nistraçàopúblICa,noladamenle
no que se refere a .e,vidores ~ órgãos do Pt>de,Executovo.P,ece<Jente•. [AOI
3.394, ,el. m,n Fros Grau 1.2-4.2007, P, DJE de 15-8-2008.]

Ali. 2" da Lei gaioGha 11.:16912001, Cadastro de COI1lfalaçOe.temperan"s.Criação
de p,oced,,,,,,"!'" >/dminist,"Ii,osQuedev~m se' observados pelo P(>de,Executivo
na CO<llrat~çAode ..,,,,ldores Icmporarias. (,) A. normas ,mpugnadas, dec<>l,enl~s
de emendasparlomentares.estabelecemo p,oced'mMiOa sera<lOTadopeloP<><Ier
ExeclJ!"oestadu<rlpara a leallLaçãode in=i~ no cadastro de cool",I<IÇOO5
temporánas,temanão Incluidaenlfc aquelescujosprojetosde lei são de iniClaliva
privativa~ogovernadordo Estada [AOI2.583 ''''_ min,Cilflnen LÚCIaj. 1".8-20".
P. DJE ~e2fi.-6-20t '.1

• Percebe-se que a Corte Suprema, além de entender que não há
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 matérias 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 contrária, há que se realizar um detaihado estudo
para cada caso protocolado nesta Casa. para s6 então tomar partido quanto á existência ou
não de viciO de iniciativa

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

•
Emo"l.1' A,ÇAQ DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.MUNICiPIO DE
P~LOTAS LEI MUN,CIPALN.' 6,019'2013 QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFiCIAL DE FVENTOSDO MU"'ICIPIOAS FESTASDf IEMANJÁE NOSSA
SENHORA DOS NAVFGANTES Ccnstilvl .••e em vicio do Inicl.tiva a
p,omulgaçAo, paio Po~er Legislative de Lei Municipal que. aO incluir no
c.lend.rio oficial de eventos de munioipio as f""las de lema,,). e de Nessa
Senhora dos N.veg.n!""" interfere n. organiza<;Jo da órglos da
Admlnlslr.ção P"blioa, materia reservadaao Cllete do Poder EJcecuti.o:bem
como ""'g,na despesa, n~o prev"ta' na te, de d"e!rize. orçamentam••. com "
coa~o eleatnbu'çõe'e .e",iço. a ',,<emexetutado, pelaAdmirli.l,açAoMUM:ipal
Alronl. ao art'go8'. anlgo tO,artigo60. ,,,6'0 li, alinea-<f', a"<go61, 1n<:tS<>5I e 11,
a11'9082, "'tlSOs 111e VII. odigO149,,n(:iws I, 11e 111.bEmco"'" ao ad'90 154,
incisos I e li, lodo. d3 C"".I'luiçAO E.ladual. JULGARAMPROCEDENTE.
UNÂNIME(AçãODiretade 1r1C<>f1S~tU"lOn"li<Jadelo/" 7005751981>6,TnbunalPleno
T,ibunaldeJustIÇadoRS,Re'alor:RUIPortano,a,Julgadoem(611012014)

Resta evidente Que o Tribunal Gaúcho considerou haver viciO de
irliciativa. não pelo fato de o vereador estar mcluindo feshvidades em calendário oficial. mas
sim por criar atribUições a determinado órgão da administração publica

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei
apresentado, em nenhum momento ~e evidenCia que o vereador tratou de regime jurídico
de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos
do Poder Executivo. serldo que a simples inclusão de data comemorativa na calendário
oficial ê insuficiente para se sustentar vicIo formal de Iniciativa.

. }>
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Da mesma forma a mera fixação de dala comemorativa, não tem
o condão de gerar despesas e ou atribuição a Municipalidade, conforme
enlendimento jurisprudencial da corte Superior. Vejamos:

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n" 4.436, de 10 de
dezembro de 2010. do muniç;pio de Suzana, que 'Dispõe sobre a
inclusão, no Calendario Oficial do Município, do Dia do Imigrante, e
da outras providências'. Alegação de vicio de origem e de aumento
de despesas sem mdlcaç;io da tonte de custeio. Inocorrência da
InconstituCIOnalidade Invocada Mera fixação de data comemorativa.
Ausência de coação de órgãos e de cargos publicos ou de despesas
para a Municipalidade Maleria de interesse local. Ação julgada
improcedente. Liminar revogada" (TJSP. AOI 0068550-
612011.8,260000, ReI. Des, Mário Oevienne Ferraz, vu" 14-09-

2011)

Convem dizer, a,nda. que o Poder Executivo manterã, integralmente,
o seu poder de regulamentação quanto às festividades incluidas pelo vereador no
calendário oficial. não havendO, por assim d,zer, usurpação de competências

POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-)uridica do Pll n. 039/2018.

E a fundameotaçao.

É a conclusão, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RS), 11 de julho de 2018

IGb'?A. GUERRA. LONGO
Assessor da Mesa Diretora

OABIRS 64672
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Informação nQ

Interessado:

Gansulen!e:

Destinatário:

Consullor( 8S):
Ementa:

1.309/2018

Municlpio de Carazinho _ Poder legislativo.

Viviane Muller Menezes. Auxiliar de Expediente

PfllSid,,,,,teda Câmara de Vereadores.

Vanessa Marques Borba e Bartolomê Borba

1. Proposiçáo, de ini~iativa do legislativo. que "inslilui [] 'Dia
Municipal do Doador Voluntário de Sangue' e a 'Semana
Municipal de Incentivo à Doação de Sangue', e dá outras
providências",

2. Inviabilidade do Projeto de lei, pois é de iniciativa do
Legislativo e da forma como apresentado interfere em atribuiç6es
próprias da adminislra~o publica, [] que o torna de iniciativa
priviltiva do Executivo e [] faz formalmente inconstitucional, Art.
10 e 60, li, "d", da Consllluiçiio do Estado.

t: solicilado, através de consulla elelrônica, registrada nesta

Assessoria sob nO39.705/2018, parecer sobre o Projeto de Lei sinO, Protocolo n0

• 22984, de autoria do Vereador Gian Pedroso, que, conforme sua ementa, "institui o

'Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue' e a 'Semana Municipal de lncentivo

à Doaçilo de Sangue', e da outras providências".

Examinada a matéria, passamos a opinar.

1, A propoSição, de iniciativa do Legislativo, tem por objeto,

definido no art. 1", inslituir do Dia Municipai do Doador Volunlario de Sangue e a

Semana Municipal de Incentivo â Doação de Sangue, mméria de interesse local. que

se ajusta à competência legislativa do Municfpio.

"'1 'vn",>O\.l(u :00" ""'~~I'F'''I''''''''I'''' t,., ,<j~m .rumht
,'nt~"""~F~f1"lS~F:>',c,,'"".""" "'" N 'c'.,'¥'"""~'""'"f.,.,.. ';.' 1027101\'<1 ta.'"",""" tI<-l'~'J'"
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2. Quanto à iniciativa, se o Projeto estivesse limitado a instituir

data e semana comemorativas, sem impor qualquer atribuição à administração

pública, seria concorrente. portanto. adequada sua origem legislativa.

Entretanto. como se verifica na parte normativa da

propOSição. o proponente esta impondo ao Executivo o dever de realizar as

atividades que especifica, pois. conforme decisões do Tribunal de Justiça do Estado,

mesmo que utilizando termos como .ficando autOrizado. e .poderá providenciar".

arts. 3° e ,4°, respectivamente, esse tipo de previsão implica em imposição, Nesse
/" ~<-'\c.('.<><'bVNlW

sentido são as decisões que abaixo colacionamos:

AÇAo DIRETA DE INCONSTITUCiONALIDADE. lEI N° 2,774114
DO MUNICiplO DE ARROIO GRANDE. DE INICIATIVA DA
CÂMARA DE VEREADORES. LEI AUTORIZATIVA A
INSTITUiÇAo DE ESTACIONAMENTO OBLlouo EM
DETERMINADAS VIAS URBANAS. COMPET£NCIA PRIVATIVA
DO CHEFE DO EXECUTIVO. viCIO DE INICIATIVA. Ê
inçonstitucional a lei 2.774, de 28.08.14, do Município de Arroio
Grande. que autoriza a instituição de estacionamento obliquo em
determinadas vias urbanas daquele municipio, porque padece de
vicio de origem. O simples fato d", se tratar de lei autorizativa
não afasta o viCiO de lnlçlativa. Estratégia de membros do
legislallvo. para afastar o vicio de iniciativa, visando angariar
simpatia do eleitorado. mesmo sabendo não $'" tratar d",
matéria d", sua comp",tência. A refcnda lei, de iniciativa do
Poder legislativo, fere a harmonia e a independência entre os
Poderes, porquanto dispõe sotm. o sisl<;ma viario municipal. çuja
competência é exdusiva e privativa do Chefe do Poder Executivo
local. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCiONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE. UNÂNIME.'

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNiCíPIO DE
HERVAl. lEI AUTORIZATlVA, MATÉRIA QUE VERSA SOBRE
ORGANIZAÇAo E O FUNCIONAMENTO DA ADMiNISTRAÇÃO.

, Ação Direta de Inoonstilur;;"naliMdeN' 70061698494,TribunalPleno,Tribunalde Justiçado RS.
Relator:EugenioFlICChiniNelo, JU19ad"em 151'2/2014 2

,,\; •..•~,\;-.rnbo"''' '<J<n- "'", .•.'?3"l'" I"""" """', -",,,,-,n." """ b.-
PnrlpAl"'l,••./llS CLP""~40'~M ,,'o ~N""\rIo".""«Jrn1>t
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INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO, VIOLAÇÃO
AO PRINCíPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Padece de
inconstitucionalidade formal, por vicio de iniciativa, a Lei Munidpal
n° 1.101/2013, do Municipio de Herval, que dispõe sobre o
transporte para locomoção de alunos de Herval para Arroio
Grande/RS, por tratar de materia coja competência privativa para
legislar é do Chefe do Executivo, 2. A expressão "fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a viabilizar tram"portll ..,", em
que pese a louvável intenção do legislador, não significa
mera concessão de faculdade ao Prefeito para que assim
proceda, possuindo evidente caráter imposltlvo. 3. Violação
ao disposto nos artigos 8', 10, 60, inciso 11,e 82, inciso VII,
todos da Constituição Estadual. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. UNANIME.' (grifamos)

3. Sendo assim, por gerar atribuições ao Executivo, a iniciativa

legislativa do Projeto de lei agride o principio da independência entre os Poderes,

para os Municlpios previsto no art 10 da Constituiçao do Estado, pois sao de

iniciativa privativa do Chefe do Executivo as leis que disponham sobre .criação,

estruturação e atribuições das Secrelarias e órgãos da administração pública",

conforme art. 60, 11."d", também da Cartil Estadual', como se verifica nas decisões

do Tribunal de Justiça do Estado que abaixo transcrevemos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI MUNICIPAL
4.016/2014. INSTITUiÇÃO DA SEMANA DO TESTE DE
ACUIDADE VISUAL NAS INSTITUIÇCES PÚBLICAS DE
EDUCAÇAO DO MUNiCípIO DE CANGUÇU viCIO DE
INICIATIVA. AFRONTA AOS ARTIGOS 10 E 60, INCISO 11,
AllNEA O DA CONSTITUiÇÃO ESTADUAL. AçAo DIRETA DE

2 A~o Diretade Inçonst,tucionalidaoeN' 70055716161, TribunalPleno.Tnbuf\ill de JUStiçado RS,
Rela1Qr:IsabelDiasAlmeida,Julga.doem281101201 J.

'Art. 60 - Sãode iniciatIvapnvativadoG,,'cmador do ESI~doas leisque:
[.. ]

11_disponhamsobre:

[...)
<I)OOfiaç.1o,eSlrUIUraç~""~tribui<;Õf!~dasScaeiana. e órgão. d" "dmoni.lr"0Q publ;ca

A, p..,,,~nl>u<:"':lOl '-I"''''l''''\'~'1 '.""'" <tpn'.,~' 'JIJI"""com",
P<>'!OAIo=<I'~/~ .CJ7P~¥>-ú<4 "w""~ "r•.••-"'.c~"'1>J

. ~,""-,IWy,n. .••~(> /.,,',.•"" 11"•.1~



• •fi'o

INCONSTITUCIONALIDADE
UNÂNIME,'

JULGADA PROCEDENTE.

•

•

AçAo DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE
INICIATIVA PARLAMENTAR, VERSANDO SOBRE MATt,R1A DE
INICIATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO. vicIO DE ORIGEM
RECONHECIDO. A Lei n. 0712007, ao disciplinar sobre a
instituição da Semana de Prevenção e Controla do Colesterol no
Município de Guaporé, acabou por violar o disposto nos artigos
60, 11,"{j". e 82, 11e VII, da CE. porque de competência privativa
do Executivo. Vicio formal de iniciativa, a comprometer a
constitucionalidade da lei questionada. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEOENTE,.

4, Por lodo o exposto.opinamospela inviabilidadedo Projeto

de Lei, pois é de iniciativa do Legislativo e da forma como apresentado interfere em

atribuições próprias da administraçiio pública, o Que o torna de iniciativa privativa do

Executivo e o faz formalmente inconstitucional.

Sêo as informaÇÕes Que julgamos pertinentes à consulta
formulada .

~/- -
8.'lalom~Ba,b.

OAB/RS 2.392

• ~o Oire!~ de InC<lnslituc<oo~lidadoN' 70059708859, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS.
Reialor: Marcelo Bandeira P<!rei,a.Julgad" em 03111/2014.

'AÇ~o Direta de InconstrtucÍlJnalidadeN' 700223410n. Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS,
R••~lor' José Aquinn Flõ'es de CmT1~r90.Julgado om 04IOAI2001l 4

IW~,1!lQ1 .>.I~~li:'>I em.~f~t>-"'.oom'5"",,;1>
Poo'oA!.<o9, •• /Il~ Cf." 9<"4"'<.00 ''''.' •••• ".-npm •• c,••• '"

'I;Y<;'l~lJ1"~'J.lNOI.~ """"}""""



'?j.,
(X) Emenda a Projeto de Lei CóS1Ji

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 23088
Em: 1610712018 -16:11:17

EMENTA: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Legislativo na 039/18
alterando a redação do Art. 3° e excluindo Paragrafo Único,•

o Art. 3° do PLL 039/18 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1° - .,_

Art. 2° .

Art 3° _ Esta semana será comemorada com destaque e extensivamente divulgada, com a
possibilidade de realização de eventos e atividades relativos ao lema a serem desenvolvidos
durante a semana

Art. 4° - .. _ .

Ar. 5° - ..... _

•JUSTIFICATIVA: Adequação atendendo parecer enC<lminhando pela DPM.

Sala Antônio Liborio Servian. em 16/07/2018,

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
NO.. Hora:------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

,

•

•

COMISSÃO DE JlISTIÇA E fiNANÇAS

Parecei n' 086/2016 {VIABIliDADE)

Projeto de lei n° 039/2018
Autor: Gion Pedimo
Ementa: Institui o "Doa Municipul do Doador VollJr'lIÓnOde Sungue" c u ''Semana Municipol de
InconjivQ õ Doaçõo de Sangue', e dó 0'11rm providêrlCim.
Relalor: LuisFernandO COIto

Relatório
L A matéria ,-,m anali,e, de outono do Vereador Gion Pedroso,tramita nesta Co~a

LeO;llolivo, ,ol) a formo de Projeto de te; , tendo como objetivo a Ementa acima citado .
2. AtendendO as normm comtituc,ono.\ de t'omitaçao que disciplinam a matéria do Projeto

de lei 039/18 '0,1<'1sob o rcspon~(}bj'idode (jeIto Comissão paro que $cjo elotJorodo o

parecer lobre lua legal'dodo. corllliluciO'1olidade e regimentolidude,

3. ACQ.,tou se oricnlaçào lécnico jurídica 4~9/18

Valos
I. Conclui-se legitimo o iniciativa oo .•to proPQ'ição dA lei, tendo em visto se trator de

inlerew:~ iocal.
2. Por tol ralão, VOTA o Relalor pelo Viabilidade do Presente Projeto de lei.
3 Os demais vereadores votaram de ocordo.

Conclusão

4, Os inle9ronte .•da Comi"ão volo,om, po< urlaroimidode, pe-Ia viabilidade- do 'roje-to de- lei.

Sola de Reuniões AJllõnio libório Bcrvian, 18 e julho de 2018.

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camar<lcrz@camaracrz.rs.gov.brVMW.camar<l(n.I.li.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DAHOSPITALIDADE
~ .•

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

PareceI n' 072/20\8
Projeto de lei nO 039/18
Autor: Gion Pedro,o
Emenlo; In,!i!ul o "Dia Municipal do Doador Volunlório de Sangue" e a "Semooo Municipol de
Incentivo O Doação de Songur. ... e dá oulro, p-ovidencios.
Relator: lvamor de Andrade

Relat6rio
I. A matéria em an"'I',e, de autorio do Vercüdor Giun Pcdroso, tramita nesta Cma

legi,lativa, ,ob a forma de Projeto de lei, lendo como objetivo o Ementa ocima citado.

2. Aterldem:!o ÓS"Olmos regimentois de lram:lação que dilciplinam a matéria, o relerido
Projeto de Lei e,tá soh o relpomobilidade delta Comislão pora que sejo elaborado
parecer >obre mpec!o, de ordem ()conómiça e ,oeial

Volo do Relalor

3. Adoto-se o fundamento do perece' da Comissão de Justiço e finonços.
4. Ademail, nãO '" verifica impacto negaho na economia e no ,ocicdod" 10<::01.
5. Por Iof rmão, VOTA o Rolator de acorda ao Projeto de Lei,
6. OI demais Vereodores Vo!omm de aco.-do.

Sola de Reuniões Anlór,io Libór;o Berv'

Av.florllS da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322. CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz,rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov,br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz,rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov,br


PROCESSO N°: J.k\ ~JC'\\~
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânia X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fábio Zanetti X

*!-~n Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
Joao Pedro Albuquerque X

Luis Fernando Costa X

Marcio Ho '" Presidente
TOTAL 12
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL OE CARAZINHO

lEI N"8.J71. DE 25 DEJULHO O~ 2018.

Instit"i {} "(lia MunicipilJ dO Doador Vo/unfa,io
de Sangue'. e " -'S••m,1na Municipal de
Inc()(I/ivo fi DO.1Çi>c> de So1nguo" 11 dá ourras
providêm;;;.lS.

AI,!oria: Vereador Gian Pedroso.

o PREFEITO DO MlJr.,CH"IO DE: CARAZINHO, ESTADa DO RIO
GRANDE 00 SUL

FAÇO SABER que Q L"!i.,.la:'vo ~oro\'ou ~ eu sanCiono e ~ronll.•lgo a
seguinte Le'

Art I" F'e<! :nS!:llJic!" ~ 'D,~ ~,:ljn'~lr,~1tio Do~Jo' VolLJnla,iQde Sang"e'. <I
ser comemorado, ilnuillmenle no di" 25 d.> r,o"",mbrt) "d"~"lniid3" $en'<I"" MU11clpalde
IrlCefltivo a Doação de Sa'lG.Je a ser <eal:~J~2 N) penUdO C()ol;J"'en(lldo "fll"" 18 a 25 de
nOVl<mb,o

Art. 2" A Sr.m~,,:l.Môricp,li :ie Incen:'vo ú Doa';ho r!e Sflng'le tem por
obJ~!'''o co,,"cientI1a' a ;lOp~l:;ç;i[]do MlJ~,q:"o u,' C~ra;'j'\hf1 'J!'il'Jé, dI! IlrocedimenlOs
i"rormallVos.ed"çativo~ " "'J~n,,,,1Co~.""ore a ''''pcxl;ln~i" r." d()aç~'l d~ s~ngue. seus
procedl'llo"IOS, ~ua ÇQnf'a~i1,d3d"'J8G"~'~oS pO"."'8'" d(lJdorb~

Arl. 3" E~T,) s"n'~f1a Sé/') '.;(l'n"mnrada :>:l,n rlesl<lq~•• " extenSivamente
d,vulgada, com a PO%Ib<Il!laae~~ real,z<lç<l"d~ ,".,enlo~ <: Ji;v,d"de~ re:aTivDSao tema a
s~rn <Je"envol"i~o~dU'fln!ea ~E"'i1n'l

Art. 4° A Sem<õ,,~~.'u:)ic,pl'~f,l"cenilVr, j Doaçãn de Sangue e o DJa
MunIrJW.1do Doador Volunl;'l"Clde S;lI1g~" ':"ado~ pn, e~13 le,. serão Inclui(lO~no
c.alendilr,o oficiai do I.-1lJnicipio" f!",I,~~rjos anu"lm",nie

Gabinele do PrelMo. 25 de Julho r1~20; 8

Reg'stre_se e publlque-s"" no Pilrr-el ~~
PubllcaçOOs du P'efe'tu,,,, I
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