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A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 28 de novembro de 2018.

Excelenlissimo Senhor.

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PLL nO 099/1 B

Senhor Presidente:

z ~ ,vi. ,""

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1", do artigo 35. da Lei

Orgânica do Município. venho apor VETO TOTAL ao Projeto de Lei legislativa nO 099/18,

oriundo desse Legislativo, o qual Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de

brinquedos adaptados em praças publicas, e em propriedades privadas de uso público.

pelas razões constantes na Informação n° 1238/2018, oriunda da Procuradoria Geral do

MuniCÍpio, cópia anexa,
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ESTADO no RIO r;RANIlI£ 1)0 SUL ]
Ml;"NldrIO m: CARAZL"iHO
i'RO(1J\{.,_,_n_O_RI.~ (_"_R_'_L _ _---------

IN'E"OR.\1AÇAo r.;n lBlI/2018

m:: }'I{OfTltADORJA GERAL

PARA: SECRETARIA :\IUNICII'AL DA AIlMINISTRAÇÃO

ASSI.:l'\TO; j'ROJl:TO DE LEI N° 099118

I'retados:

A" tempo em q~ " cumprimentamos cordialmente, çon~idcraml" o Projeto d" Lei

'upracit~d(), de autoria do Vel1'<luor Alaor Tomuz ('m anexo, inr()fmalllO~ " seguinte:

Referido I'rojcto li", Lei. Disp"t: sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos

w.bptados em pr.I<;a~ públicas, e em propriedades privada!; de 11,0 púhhco.

Emrclanto, mtendc "~la Procuradoria-Geral, que la! projeto upr~enta

incelllslitucionalidade fomlal por vicio .k micimiw, uma vç; que intcrf<:re, d" [l>rlna direla. O<L,

,llribuiçlk, e serviços das Secretarias c órgilos da Administração Pública. responsávei~ pelo

planejamento urbano e pdo sistcma dc ensino. pois imprescindível a c1ahomçlill c e,ecuçiío dc

projelOs e'p"cíaís. exigíndll despesas orç;mlcntáría.' de vulto ,lcsconheeido.

Leis quc gentm eUSIO,~ào de iniciativa privaliva do Chetl: desse poder, com b<I'>Cno

Art. 60. incioo li, alínea "O" da Conslituícão do Estado onde diz que:

Art. 60. Sá" de inicial,va privativa do """emadar do Estado a, leis

quc'

r.. ,)
Il - di'ponham sobre:
C..)
d) eriacào, c,lmluração c ntrihlli~'\cs das Secretarias e ó'ltilos da
admínimaçà(> pública

AlnJa, lal projetll afronta o principio de lndepelld<'ncia de poderes eOlltonne Art. 10

tambem dn Constituição do blado.

Art, lO. São Puderes do Munic1pio, independemc, c harmonioos

entre si, o 1.cg.isi"tivo, exercido pcla Câmara Municipal. c o

Exeemivo, exercido p<:1"Pre!eito.
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'l •• le ",,,(ido iâ decidiu" Trihunal de Justiça do RS:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITL'ClO>';ALlDADE. ,"IUNICiPIO
DE ARROIO GRANDE, LU MUNICIPAL AUTOK.lZ1\TlVA
DISPONDO ACERCA DA INSTALAÇÃO OI'; HRl"'QUEDOS
ACESsíVEiS EM PRAÇAS PL'BLlCAS PARA CRIANÇ!\S COM
DEFJCIENC1A OU MOBILIDADE REDUZIDA. COMPETf.NCIA
PRIVATIVA DO UIEJ-E DO EXECUTIVO, vrclo DE
NICIATIVA.
I. A I..i-Arro;o Grande nO 2.781,1]4 pau,-cc de vicio fonnal na
m~'lii,1aem que u Purler Leg;5Jali~o Municipal invadiu a ",ara de
competência do Poder EXe<:Ulivo ~f"nicipal, poi, afronta
di'P'J,it;l'os comtitucionais q"" alcan~am ao Chefe do Poder
becutivo a inicial i". privativa para editar I.is que di.ponham sobre
llS atribuiçõcs da administração IImn;. i PiO!.
2. inconstitucionalidade declarada com efeitos ex lunc, uma "'" que
a !Cg"lação em comento colide fruntalmemo Wn) a (li e CF.88,
devendo Ser",tirada do ",denamo1\tOjurídico municipal.
AÇÃO DIRETA DE It\CONSTJTUCIONALlDADIi JULGADA

PROCEDENTE. L;..IÁ:-IIME.'

Dl) exposlo. SL:GERE, eSla Proeurador;:I-Uer.1l OVETO TOTAL ao presenle Projeto

de Lei , pür emender Ljue " mesmo é Inconstitucional. f"rlleeendo assim subsídios à AUloridade

Administrativa Superior. a quem eabe a illlilljse deste e a decisão rei,) VETU TOT AI, ou anrov;wi\o

d~ I.eí n' 099/18, eonfonnc ômigo 35, ~ I. da Lei Orgânicij Municipal

Semlo o qw:: tí "hmnos para o momenTO,apresenl<lmos as nOSS:1Satcnc;osm; saudações

e nos colocamos à Ji,'posição pura <:venTuaisesdarecimell1os.

Cnrazinho, 28!k novembro de 2018.
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Gu,,!,,"U \'j"p:a,,"
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A,lo ?;'Ola de I"con,.;noci,,"arid,de n". 7üOól08l4 19, TribLl"al Pleo, Tribuml de J L1,ti'i"do RS, Relolm: "-eiwn
"n["mo Pa<b<eo, julgado em (111121201,_
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