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( x ) Projeto de Lei O'lo\n

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22992
Em: 09/07/2018 -16:32:14

•

•

EMENTA: DISPOE SOBRE A CRIAÇAO DA CONTRIBUIÇAO VDLUNTÁRIi"
PARA A SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDt:NC1AS .

Art 10 _ Fica o Poder Executivo Mllnicipal autorizado a instituir. no ãmbilo do munlcip,c,
"CONTRIBUIÇAO VOLUNTÁRIA PARA A SAUDE", objeti'Jando arrecadar recursos para aplicação
em s8ude pública municipal
Art. 2" - Os recursos arrecadados serilo depositados em conta bancária própria. Vinculada ao
Fundo Municipal de Saude, e serão destinados exclusivamente para o custeio da Saúde Públic.,
Municipal, ficar>dovedada qualquer despesa de capital ou investimento,
Ar!. 3D - A CONTRIBUiÇÃO VOLUNTÁRIA sera apresentadól anualmente junto ao carne do
Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU, em valor correspondente <l RS 12,00 (doze reais) c
mediante concordância do contribuinte. cobrada em folha anexa ao pr6prio carne
Art. 4" - Trimestralmente, o Fundo Municipill de Silúde prestará contas dos recursos arrecadado~,
bem como da aplicaçêo das verbas, juntamerl!e ria audierlcia pública que realiza
Ar\. 5" - Esta lei erltrara em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA?
Os numeros falilm muito sobre a saúde no 8rasiL Sete de 10 brasileiros apontam a Saúde como o
principal problema do Pais. Apesar de o Pais ter hoje o maior sistema de saude publica do mundO
e áreas de excelenciil reconhecidas internacionalmente, os recursos para o setor ainda não
acompanham a sua necessidade.
Pensando nessiI necessidilde que apresentamos o presente projeto que cria a contribuiçac
voluntaria voltada a área da saúde Pois é um serviço essencial para nossa comunidade, sendo
assim. peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação dessa matéria

Sala Antônio Lib6rio 8ervlfln, em 09/07/2015
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FábiO Zanetti. PSDB
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Espaço reservado a Diretoria de Expediente
NO. Hora, _
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, Art. 3Q. Ccm~te aOSMunic;p,os
I. leg,sla' ""b,~ assuntos d~ ",l"'e •• ~ locaL

OHoU:NTAÇÀO T"f.c~ICA
.H0f20111

i\.blócia: I'rujctll d~ Lei I.eg.isbl i~a o. (NO/20IM
.:mcnI3: D£TCRMISA CRIAÇÃO OI'.
CONTRIBUi<;'\O VOUJNTAR1A PAR,' A SAUDE
1'(IIUKA. lNTFRF£R~,~CIA ADMINISl RA flV 1\.

MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER
EXEClJTlVO. ORn:NTAç,\O. nESFA voRÁ V[I ..

Traia-se de pedido c""",,,inhado rda S",,-i,lo,a Vi'-;a"" Mullcr :>'kl1~I.e,

Sun~" ao Def"l"a\l\cnW J lIndicod~,ta Ca,,, le~isbli,a. P"'" que seja emilida nnel\ta,ilO técnica. em
,c"s a'reel<:,; cunslil uoí"nai, c lega i,. acerca d<)Projcw de Lei n.. 0.10/2018. de "ulor;. rle Ver~ador.
",Ii.<pon<i" ."hr~ " cria,'"'' ti" ,'(w'rih"ip'" M/u,lIIíri" p"ra " ,-"úde I'lÍhlim MUI,idp,,1 fie

CIlrazinl". e da ,m/rIl,' p,,"'idéllci"' ....

A c(ln'r~lC.ncia mal",;al do M"nieipio de Carazinl", para a pre,ente
propo"çâo de lei • legitima. vi,t<) que o pre,ente projeto de lei é. ,e111 ,<)m!>ra de dúvida'. de

iT'tere,'" lt..:al'.

A ,nieiali".1 do projeto de lei. co"t"d" não ,e m",tra correta. vi,to que <)

pre,ente p",jem de lei cria alri!>uiçi\<)ao F~ecu(iv" e ,a; de cnwnl'" Com maléria regrada rei"
cOdig<)dc po,lllra. e principalmente Cria alri!>uiçi'>c,e de,pe'"' ao p,>dcr eweutiw>. para execução
..I" projeto. o que toma O prewnle I'L ine<ll1>lilueio,,"1.pela "fronla ao principio da indepcndia enlre
o' pOOere,.• ' islo ,er .,Iá matéria de atribuiçA" e~clusiva do b•.•"ú,'o. Criar comrib,,;çile, nO' ".,,"

Mun;çipes. ",ja ela de "al"'ela obrigalória "u g"luila

VerifLCa",e assim. t1Jgrllnte ,,,Icrferêneia entre poderes. eon,iderando que

o projc\o de le;. ade"lra cm ll1atcria de OOmpeteLl.;" ""d"siv" do poder Executivo. Podendo ser
e""i"Jo" p,<,s,."re1'1.""mo i",Ji""l'ii" "" HX,-,'lIlil'l', I"lrll que ôle ",,'" le"l", iul~re•.•e ~.xecute,
am,,';." de p"'j<,la de lei o,di"á,;" o" f"" (Julro ",do leg,,1 ""Mvei.

!>;e"~ ",ntido ja se manif"I"" O Tribul1al de justiça do E,l:Id" do Rio

Grande do ,uI. aO apreciar a,"'" direta, <1eineo"Slituci<",ali,lad~. ",illi",irios de projel'" de lei
Legi,lati,'o'. de,la "aturela. que \I~~m 01-,,1'..1,"". ,lireei",,"<1a n ..\dmu,;s1f_',~" Púhliea M,,,,;,';P"!.
enl~IHj" que 'a;, l'",jolO'. ap,""'"1"'" \'ic.it, f""Ill,,1de' ;"i~,,,,i,a. PC'''l''" ",la er" pri,,,li," do (h,-fe

?'>'
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,I" P"dcr h,c""l;h'
1'00"",,"

[~"'Il"" M, \0 lltRFT\ llf Ir"CO",STlll'( 10••.••UI1..\Il[. MI:'W;PtO
[)E R,u;L l.EI MI.'dl.W.\I.lll:\" ".59. Il[ Ih IIF. :,>OVt:MBlI.üIlL

~Il\ ,,_PItOH:TO J) E LFI Of(l( ;I'.i. 11.10 n,\ C\ \1.\ RA I}[ VUI EAllORrs

1l1~1'O\n() 'OllllF. ,\ IU,(;(:I..••.\]UIT,-\(;,••O LlO~ SERVIÇO'>
('RES!Ano•••['ruI I)LrAln,~H'" f O li!: Á(.L\ r F,S(;CHOS DE
IlV;I: IHllI. _\I.I ..\RQII.... \1L\Kll'\L "1.l."':RH
All\lIMsntHIV,\ lJf: "lnATI\',\ PIII"HI\"- 110 ('Hn-[ 110
POIlF.\(F:\I,nnwll. \'IOU(',i,O\OI'RIMil'lO IH su..••II.\(Ml llF
I'OIIFIU:S.(O'F1(,I,IUllO'" \1("10 H)I{\l ..\L l ~1.\n:RHI.,

úm,'.Il~"'" ,il i,,, ",,,,,,,1 • ",a,..-,ai "a ,,,.nna "oi<to d, 1,",_!c"M cm ,i"a ~U.
Ir"'" da ",~.!l\Il"\'';''_ '"<"',"'. Inm'" de ""bro"'", i,cn,úc'" de«"IH'''. akm de
"hrig"~(le' ,,",tr.,luui5.• kn'" mllro' "'p<d,". li" ""!Mq"ia ,,,,mieil"!. "'Ia qu<
n<ftc"ce •• ",1",ini'lIa,i1" l'iJ~Iic" in<!ir~"l,",umerpal. Oi""" "u prindl'i~ da
"1'''' .,J" d,' I,,,d<,c< " ••,,' ";1ip" ~".M, ",'ois" IL ,,!In," .L e 82, i"ó"" !li " VIL
",J", ~,'C"""il";<;"" hr.,Ju,LI ,\\.1" di•.d:l J" i"CIlll'liILlCi,,,,.liJ.d<~""i<1:l
pa'. ,di,;,r J" OL,J,;,..me,,'o J UriJl«l .1 I ,"i "'''''"'''1'"1 ,," ~ "l'.15. d" Munio;pi"
,ic lJa~.;,"\ç,\O ])IRF1A IlF l~l'01'<SllTl;nONiIllllilll" I'ROlTDENTL
lINANI"IF 1"",10 1l;1'I;1>ri,' InCL\I1SillLl,'Ol1,ii,l:l<i<V' ~1~1('77q3()~~.l',jlR,nal
Pleno, T,i[..•",,1 <k Ju"i,.' do R~. Ilei.""-' 1j,1",'n Rolim ~I<,,'le,.Julgddo} "'"

l'!,lú,~OI6)

L,,~o. temi" em ,';sta qu< a rre,enl" prop",i,;;" impõe." p,>der E~eculivo.
pro"iden,ia, H<1mini,tmt;,a" ~ ",nd" que a, d~"i"""s adm;n;,trali,'as ,ã" de e""'p"le'Ic;, p,i,'aliva.
"" seja. nc1usi"a d" Chef •. do Poder Exec"tivo. apcn,,-, a .,le cahe o juizo d" op<1rtunidad. e
eo,,,,.,,ii;ncia concernen'e i'l me,,,,,,,. eo" I~"me 61~rn,leee o .rI. 84, II ,Ia ConslitLliçao da República
Fed ••ali'a do Bra,i I. tai, ('orn~,,"os mn,til"ç;(",ai, e kg.al normali,am lodo, "o me,mo semido. 'I"e
cal><:.0 Cb.f. do Pod., EAeeuti,,,, privati\amellle (e'\C\Ll,i"ameme) a dir"ÇAo da Admillí~t,açào
Públic~. sendo 'Iue di,",~o é o}ato de di,i~ir cHreend" ~LJI",id"de. governo. Ç(\mando, juil1l de
conveniencia e oportunidade. c,ta"d.Q. ~"'l!o~ este PL qi.,:"d'lde_V;."Rd~j]i~ruª-

Pode",/" ,'OIl.\OItIllV '4I!rir/<J. wr em';"do o f'",.,"'lIc PL <,omo inr/i<,a,lio
ao Exe,'uri"". P"'" 'fue e_I"" <'ItW 1""1,,, im",,,,,w <'-'"ccu/c,(11'«<'';'' d,'/"oj<,11f ú••lei "rdi",iri" rJUp/lr
outro "'(l" leglll mbl.'do

t. a fu"danu'nlaçâo}.
f: a cnudu,iio. "al~u mclhnr juizu.

CARAllNHO (RS). 16 de j"lh,' do 10\8,

6-j -----
lGOR!<- GI TRKA LOl\GO

A>s~~w, Jufidico da 1I.ks..,Di,et"ra
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Porto Alegre. 17 de julho de 2018.

Infonnação ,,0 1.336/2018

Interessado:

Consulente:

O",slinalário:

Consullor(es)

Ementa:

Municipio de CaTõ'lzinho - Poder Legislativo

Vivtan Muller Menezes, Auxiliar de Expediente,

Presidenle da Câmara Municipal.

Bar10lame Borba o Vanessa Marques Borba.

Projeto de Lei sln", Protocolo nO 22.992/18: pretende criar
"Contribuiçãu Vuluntâria." A ifli que re~ultar da aprovação do
P,ojeto sera formal, sem coercibilidade, consli\uindo-se, assim,
em mera determinação d" nalurela administrativa ao Executivo
que ao a[lreciá.io, caso aprovado. poderá apor-lhe veto alegando
ser inconstitucional. Cons,derações,

Solicita a consulente, através de mensagem eletrônica,

registrada nesta Assessoria sob n" 39.70612018. parecer sobrtl Projeto de Lei sinO,

Protocolo nO22.992, da 09 de julho de 2018, de iniciativa do Vereador Fabio Zanetti,

cuja ementa, sintetizando slIa finalidade, registra "Dispõe sobre a criação da

Contribuição Voluntária para a Saúde Pública Municipal, e dá outras providências."

Passamos a upinar.

,. o Projeto de Lei tem sua parte normativa distribuída pelos

seguintes cinco artigos:

Art, 1" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
instituir, no ámbito do munícipio. "CONTRIBUiÇÃO
VOLUNTÁRIA PARA A SAUDE", objetivando arrecadar recursos
para aplicação em smíde p(Jblicamunicipal,

An. 2' - Os rt!Cursos arrecadados serão depositados em
conla bancária pnipria, vin~lada ao Fundo Municipal de
S""jde. e ser;'in destinados exclusivamente para o custeio da

Av PemamDt.;co IDO, ~N:lV€g.-1rtte,! fm.'II' ,ale<:on.os::o borbapilus"""in,adv,br
Porto Atecre/RS ,CEPQ')2--\() 'l,,4 S,l","",~.{,'Y),IX1Xlll'if'P£':"IIBdv,br
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ficando vedada qualquer despesa deSaúde pública, Municipal,

capital ou iovestlrnen\o. NTARIA sera apresentada
Art 3" - A CONTRI8UIÇA.O VOLU t Predial e Territorial

. , t ao carne da Imposo 00 (d~'anualmente JunQ andente a R$ 12.
UrbmlO - IPTU, em valor CO(T~S~Il\ribUi!lte.cobrada em folha
reais) e. m~ian\e co~cordMc,a o
anexa ao próprio carne. .. I d Saúde prestará

. I FundoMunlClpa e _Art. 4' - Tnmeslralmene, o mo da aplicaçaodas
arrecnd"dos, bem co

conlas dos recursos auciéncia pública que reali.:a
verbas, Juntamente na . _

- data de sua pubhcaçao.Art 5' - Esta lei enlrara em vigor na

.,o.

------------~,,;-
b

Na análise da proposição uma primeira observação se

2. ~nsefeitos de aprimoramento da técnica legislativa do texto,oimpôe, mais do que Ov

especialmente com fins didátiCOS,é de que o objetivo da proposta do parlame~tar

d através da iei, criar a "Contribuição Voluntária-, não autorizar o ExecutiVO a

;aZ:.'lo. o que daria ao Prefeito a possiblidade de instituí.la, ou não. Assim, é ~ que

sugerimos, o inicio da redação do artigo " do Projeto deveria ser: -~ mSfllUlda a

.CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA PARA A SAÚDE", objelivando ...•.

Observa-se, ainda, que pelo seu conteudo normativo a3.

proposição não cria, modifica ou extingue qualquer direito como é próprio das leis

perfeifas, pois a contribuição que institui é voluntária, ou seja, a ela ninguém está

constrangido a admlr. Trata-se, portanto, de lei apenas com relação à forma, mas é,

em verdade. uma determinação de naturoza administrativa dirigida ao Executivo a

quem caberá tomar as providências defermin<ldas nos artigos 2" ao 40.

4. Destaque-se, que o objetivo da proposição poderia ser

adotado peta Executivo <l!ravés de decreto, pois a instituiçilo da referida

.contribuição- não gera despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos,

como o autoriza a Constituiç;lo Federal ao elencar no art. 84 as competências
privativas do Executivo:

Art. 84, Competeprivativamenteao Presidenteda República:
[ •.• 1

VI - dispor, mediantedecreto, sobre:

,
Av PemilJl1QU(O,1001 N,weg"nl€5 J I,n••.•~i~ralf'conos...-o" borbapausepennadv,br
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a) organizaçjo e lill1C;Ol1amentoda administração federal, quando
não implicar aumento de despesa nem criação ou eKtinção de
órgãos públicos;

5. Assim. é como finalizamos a apreciação do Projeto de lei
sino, de origem parlamentar, ainda que alleradi'l a rcdaçào de seu artigo inicial, como

sugerimos. caso aprovado, poderá o Executivo, ao apreciá-lo aos efeitos de

prosseguimento do processo legislativo, decidir por apor-lhe veto pelo fundamento

de sua Inconstitucionalidade formal, considerada sua origem, por gerar atribuições

ao ExeculiYO o que afronta o principio da independência entre os Poderes, previsto

no art. 10 da Carta Estadual e, mais cspecificamerlle, o seu ar!. 60, 11,d:

Art, 60. São de iniciativa privaliva do Governador do Estado as leis
que:

[ ... J
11_disponham sobre:

[.. )
d) criaçiio, eslrutura",ão e atribuições das Secretarias e órgaos
da administração pública.

É a iflforma",ão,

1"-,/,
/
-'

Eh,lolo,"~Borb.
OA81RS 2,392

•

Av Pernambuco, 1001 - N,wegantes ~ Em<:lll. f;,locooos:O;, bolbapauseperinadv.br
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FABIOZANml

Carazinho, 23 de julho de 2018.

Ilmo Sr.
MARCIO LUIZ HOPPEN
Presidente da Câmara M:unicipal

REQUERIMENTO RETIRADA DE PROJETO

o Vereadur abaixo assinado solicita a retirada de

tramitação do Prujeto de Lei com o protocolo nU 22992/2018.

Senhor Presidente, cum fulcro no ano 97, I, do Regimento

Interno rlfl Câmara Municipal de Carazinho, venho respeitosamente

requerer a Vossa Exr.e1ência a retirada de tramitaçãu do Projeto de Lei rlç

minha autoril'l, que cria a Contribuição Vuluntaria Para a Saude.

Ceno de contar com Vossa compreensão desde já agradeço.

(J-.b~
FABIO ZANETTI

VEREADOR - PSDB

Vereador FABIO lANETTI- PSDB
54 991628001
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