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Matéria: SUBSTITlffW^DO^WWOI^
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL
ADWIINISTRATIVO_ sobre a DIVULGAÇÃO
de VEREADOR. Dl5pOt oo pC)DER
DE atos normativos no a amplia o
EXECUTIVO^ SUBSTTUTIVO O vicios NA0

favorável

™,.» * p.«o
Procuradoria Legislativa desta Ca*®'Pg^ubstilutivo do Projeto de Lei n. 043, de 01 de
aspectos constitucionais e legais, aumenta o prazo de divulgação das leis,

«* «»»**> * o^o í* ^
Executivo.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local .

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo está ligada à 
criação de cargos, funções e regime jurídico dos servidores públicos e à criação, 
estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da administração pública, conforme 
consta na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB e, por simetria, na 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei Orgânica do Município de 
Carazinho - LOM2.

(CRFB): Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete á Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência 
do Município, especialmente sobre: [...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.

(CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II • disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
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a vedação 
a menos

Como i* m«d. no «123- .

its: sssrszss: sk'Ksu- .——-«-e
secretarias.

• * Aa iai hp iniciativa de vereador, que prevê a 
Destarte, o le'’ i1 |xecutivo não é causa de vício de

divulgação de atos normativos e^sitio oficial do ^d E^^ e -

ggajy^s.rjary*.«»" -««• •«**'*•
matérias.

O instrumento utilizado também está correto, visto que não se trata 
ser veiculada por meio de projeto de lei complementar.

estruturas de 
a essas

m de matéria que deva

regime jurídico, provimento do cargos, astabilidsdfi 6c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
aDOsentadoria; fRedacâo dada oeia Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
d) orqanização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Temtónos;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; fRedacão dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001)
f) * militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva, flncluida peta Emenda Constitucional n° 18, de 1998)
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I * fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade-
c) organização da Defensoria Pública do Estado;

^5níí-raça° 6 atri.bui^s das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

* criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração; hum ^ nd aamimsiraçao otreta e
III' rf S;mejur“ico’ Provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
púbfcs; estruluraça0 6 a,nbu|Ç°es das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração

IV - matéria orçamentária e tributária 
subvenções.

(LOM): Art. 28 — Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal-
W d oTpr£Soq,UrtepTp!fl3n^lOU sis(temati!em normas e P^ipios relacionados com determinada matéria. 
Vereadores Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de

§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas

e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou

no prazo de quinze dias. a partir da publicação
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níq mérito.
- de 24 para 72 horas - o 

sitio oficial, os atosO substitutivo do projeto de lei aumenta
página específica do seu

Poder Executivo divulgar em
ele expedidos e/ou sancionados.prazo do 

normativos por
A modificação visa estabelecer um prazo mais razoável para a 

divulgação prevista na propositura, o que em nada interfere na legalidade do projeto de lei 
original, do qual esta procuradoria já havia se manifestado pela viabilidade.

O projeto de lei dá ênfase ao principio da publicidade, consagrado no
caput do art. 37 da CRFB4.

Já em sede infraconstitucional, a Lei Federal n. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que regula o acesso a informações, em seu art. 8o, refere ser dever dos 
órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do Substitutivo apresentado.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho, 8 de abril de 2019.

MATEUS
Assessor Jurídic\daJtffesa Diretora 

OAB/RS 75.302

TANA/CASALI

dos projetos.
4 (CRFB): Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
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