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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
017/2019

Matéria: Projeto de Lei n° 010/2019 
Ementa: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL. 
INCLUSÃO DE EVENTO NO CALENDÁRIO 
OFICIAL.
EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
DE REGRA OU PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. 
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

VÍCIOS NÃOFORMAIS

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 
017, de 10 de janeiro de 2019, de autoria Chefe do Poder Executivo Municipal, que inclui 
no calendário de eventos oficiais do Município de Carazinho o “Congresso de Missões 
Dunamis”, a ser realizado preferencialmente, anualmente, na segunda semana do mês de 
novembro.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei, de iniciativa do Executivo Municipal, inclui no 
calendário de eventos oficiais do Município de Carazinho o "Congresso de Missões 
Dunamis”, a ser realizado preferencialmente, anualmehte, na segunda semana do mês de 
novembro.

Por força da Constituição, os Municípios foram dotados de 
autonomia legislativa, que vem consubstanciada na competência de legislar sobre 
assuntos de interesse local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar 
a legislação federal e estadual no que couber. (Vide art. 30, inciso I, da CFB).

Com efeito, o Chefe do Executivo está legitimado a propor projetos 
de lei desta natureza, inexistindo lesão ou violação à regra ou princípio constitucional.

Ademais, com relação ao objeto da presente proposição, não há 
qualquer óbice constitucional ou legal à sua aprovação, pois a definição de “eventos 
oficiais” no calendário do Município perpassa pelo chamado mérito administrativo, do qual, 
por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade.

Neste sentido, cada Município dispõe de autonomia para fixar datas 
comemorativas ou eventos que sejam relacionadas com fatos ou pessoas que façam parte 
de sua história, só havendo limites quanto à fixação de feriados, por força da Lei Federal 
n° 9.093/1995, o que, porém, não ocorre na situação em análise.
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Desta forma, nada obsta a tramitação do presente Projeto de Lei n° 
010/2019, de maneira que, conclui-se, aqui, ser viável tecnicamente.

É a fundamentação.

É a conclusão.

Carazinho (RS), 30 de janeiro de 2019.

Mateus F 
Assessor Jurídico

ali
a Mesa Diretora

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal; 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

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

