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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL. DE CARAZINHO

Carazinho, 20 de julho de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Proposta de Emenda a Lei Orgânica

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa Proposta de Emenda

a Lei Orgânica. que Dá nova redação ao inciso XIV do Art. 18 e ao inciso IV do Art. 29.

e revoga dispositivos da lei Orgânica do Município de Carazinho.

Exposição de Motivos:

A alteração do inciso XIV do art. 18 e inciso IV do art. 29 da Lei Orgânica

Municipal visa retirar o vleio de inconstitucionalidade de submeter ã prévia autorização

legislativa a concessão de auxilios e subvenções pela Administração, porquanto, como

está pacificado na Jurisprudência, desde ionga data, tratando-se tais ajustes de atos de

gestão, atribuição precípua do Executivo, tal exigência se constitui em clara afronta à

independência desse Poder, o que torna dispositivo com essa finatidade

inconstitucional,

A impossibilidade de corldicionar a pràtica de atos de gestão à aprovação

de outro poder, agredindo assim a independência entre os poderes, é pacifica na

jurisprudência. Nesse sentido, irlclusive, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a

Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 177-9, em que declarou a inconstitucionalidade

do art. 82, S 20, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que previa que .os

convênios de que trata o item XXI, qualquer que seja a denominação dada ao respectivo

instrumento, somente poderão ser postos em execução após aprovados pela

Assembléia Legislativa"

O texto do dispositivo dedarado inconstitudonal tem idêntica finalidade a

que consta do inciso XIV do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal. visto que a concessão
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de auxfliolsubvençijo era processada por convênio até a entrada em vigor da Lei

Federal nO 13.019/2014. Consequência da alteração do dispositivo é a de perder sua

linalidade o inciso IV do art. 29 da Lei Orgânica. Quedevtl, portanto, se alterado o inciso

XIV do art. 18, também ser alterado.

Ademais cumpre informar que as condições e exigências para

transferências de recursos a entidades privadas. por força da alínea "r. inciso I do art. 4°

da Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui matéria a ser disciplinada anualmente por

ocasião da apresenlaçào da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por fim. a presente emenda pretende revogar a necessidade de

elaboração do Plano de Metas pela Poder Executivo, uma vez que sua obrigatoriedade

constitui arranjo local. sendo que os Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes

Orçamentária e Leis Orçamentárias Anuais, já contemplam as iniciativas nele previstas.

Atenciosamente.
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PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Dá nova redaçáo ao inCiso XIV do
Ar'!. 18 e ao incIso IV do Art. 29, e
revoga dispositivos da Lei Orgânica
do Municiplo de Carazinho.

Art. 10 O inciso XIV do Art. 18 e o inciso IV do Art. 29 da Lei Orgânica do
Municipio, passam a viger com as seguintes redações:

"Art. 18...

XIV - concessão de serviços públicos, do direito real e de uso de

bens municipais.

Art. 29...

IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de

creditas". (NR)

Art. 2" Ficam revogados o inciso XXVII do Art. 53 e os Si 10 e Si 11 do
Art. 86 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 3" Esta Emenda a Lei Orgânica entra em vigor na data de sua
pubiicaçâo.
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