
Porto Alegre, 29 de abril de 2019.

Orientação Técnica IGAM nº 17.777/2019

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho, por meio da servidora
Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca de Projeto de Lei s/nº , de 25
de fevereiro de 2019, de autoria do próprio Legisla vo, que tem como ementa: “É vedada a
discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crônica
nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em ins tuições públicas ou privadas”.

II. Preliminarmente, esclareça-se que aos entes municipais foram atribuídas
competências legisla vas, entre elas especialmente a de legislar sobre assuntos de interesse
local, de acordo com o art. 30, inciso I, da Cons tuição Federal1 e o art. 7º da Lei Orgânica do
Município2, observadas em todos os casos as legislações federal e estadual.

Nesse sen do, apesar de o objeto do projeto de lei em análise se restringir
apenas à pretensão regulatória no nível local, não é possível fazer a afirmação da jus fica va
de que “Atualmente não existem leis que protegem os direitos das crianças e adolescentes
portadores de doenças crônicas ou deficiências não aparentes”. 

Sobre esta matéria já trata a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que ins tui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de aplicação indis nta em todo o
território nacional, é uma norma autoaplicável, isto é, não necessita ser “recepcionada” por
regulamentação no nível municipal:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento

sico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 7º - A competência legisla va e administra va do Município, estabelecida nas Cons tuições Federal e
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.
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condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.
(incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
(…)
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
(…)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
(...)
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
I - do ensino obrigatório;
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência; (grifos nossos)

Nesse contexto, a tulo de exemplo, veja-se a seguinte ementa da
jurisprudência do Tribunal de Jus ça do Estado de São Paulo sobre situação similar à ora
analisada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.995, de 08 de março
de 2016, dispondo "sobre a garan a de prioridade de vagas em creches e
escolas públicas municipais, próximas de suas residências, para crianças e
adolescentes portadores de deficiência sica e para os filhos de pessoas
também portadoras de deficiência". Inadmissibilidade. Competência
legisla va priva va da União. Inocorrência. Matéria rela va à proteção à
infância e à juventude. Assunto de interesse local. Lei se refere apenas a
estabelecimentos municipais. Invalidação da norma não se jus fica sob tal
fundamento. Vício de inicia va. Ocorrência. Cabe, priva vamente, ao
Execu vo a inicia va legisla va de projetos que interfiram na gestão
administra va. Precedentes. Desrespeito ao princípio cons tucional da
'reserva de administração'. Precedentes do STF. Afronta a preceitos
cons tucionais (arts. 5º; 47, incisos II, XI, XIV e XIX; e 144 da Cons tuição
Estadual). Ação procedente, na parte conhecida. (TJSP;  Direta de
Incons tucionalidade 2196572-36.2016.8.26.0000; Relator (a): Evaristo
dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Jus ça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro:
23/02/2017) (grifou-se)

Apesar de a doutrina e a jurisprudência acima transcritas já demonstrarem a
incons tucionalidade da proposição, convém verificar também que foi abordada na ementa
acima transcrita a questão da competência para a inicia va da lei no Município. Sobre este
aspecto, André Leandro Barbi de Souza3 ensina o seguinte:

3 A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32.
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É a fase do processo legisla vo que deflagra a elaboração de uma lei,
abrindo etapa externa da a vidade legisla va, com a pública e
transparente discussão e deliberação de seu conteúdo, em uma casa
parlamentar.
A regra indica que o exercício de inicia va de uma lei é geral. Encontra-se
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legisla va
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há
situações, no entanto, em que o exercício da inicia va de uma lei é
reservado. Nessas hipóteses, apenas quem detém competência para
propor o projeto de lei pode apresentá-lo. (grifou-se)

Destarte, se constata que a execução das ações descritas no projeto de lei
no âmbito do Município relaciona-se diretamente à prestação e funcionamento de serviços
públicos municipais, na medida em que o ensino público é um serviço do Município,
desempenhado por meio de órgãos afins a esta a vidade na estrutura administra va local,
no caso, a Secretaria Municipal de Educação e as escolas e creches a ela vinculadas, a
Secretaria Municipal de Saúde, encarregada de fazer capacitação dos estabelecimentos de
ensino, bem como a aplicação de penalidades pelo descumprimento da lei. A tulo de
exemplo, veja-se apenas alguns disposi vos do projeto de lei:

Art. 2º […]
Parágrafo Único. A capacitação que trata o caput deste ar go poderá se
dar por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, bem como, a
realização de parcerias público/privado que possam oferecer cursos ou
convênios. (grifou-se)
(…)
Art. 4º As sanções aplicáveis aos que pra carem atos de discriminação nos
termos desta lei serão as seguintes:
I - advertência;
II - multa de até 500 (quinhentos) URM;
III - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de
reincidência. 

A concepção e execução de uma polí ca como essa no nível local pressupõe
a atuação dos órgãos que compõem a estrutura administra va do Poder Execu vo, a quem
compete prover os serviços disponibilizados à população.

Dessa forma, é per nente verificar o que dispõe a Lei Orgânica Municipal
sobre a inicia va quanto às atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal e dos
serviços públicos locais:

Art. 29 São de inicia va do Prefeito as leis que disponham sobre:
(…)
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos
equivalentes e órgãos da administração pública;
(…)
Art. 53 - Compete priva vamente ao Prefeito:
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(…)
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
municipal, na forma da lei;
(…)
X - planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;
(…)
XXII - providenciar sobre o ensino público; (grifos nosos)

Com efeito, delineia-se a competência do Execu vo, conforme deixou
ensinado Hely Lopes Meirelles4:

... o prefeito não deve perder de vista que o Município é, por excelência,
uma en dade prestadora de serviços públicos aos munícipes, e que
serviço público ou de u lidade pública é serviço para o público, vale dizer,
des nado a sa sfazer as necessidades da cole vidade...
(...)
Leis de inicia va exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o
envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e
en dades da Administração Pública Municipal; (grifou-se)

Assim, constata-se que se deixa de observar o princípio da independência e
harmonia entre os Poderes, consagrado na Cons tuição Federal e reproduzido no
ordenamento jurídico os demais entes federa vos5, apresentando não só vício de ordem
formal, mas também material, à luz das disposições cons tucionais e da jurisprudência.

III. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade técnica e jurídica do Projeto
de Lei analisado, porque a matéria já é objeto de legislação federal específica, não
necessitando de regulamentação local.

Outrossim, a inicia va parlamentar neste caso ofende as regras
cons tucionais de repar ção das competências entre os entes federa vos, conforme a
fundamentação legal e doutrinária acima citada, além do postulado da separação dos
Poderes, as disposições das Cons tuições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município

4 Direito Municipal Brasileiro. 13a ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 729 e 732.

5 Cons tuição Federal:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo, o Execu vo e o Judiciário.
Cons tuição do Estado do Rio Grande do Sul:
Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo, exercido pela Câmara

Municipal, e o Execu vo, exercido pelo Prefeito.
Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 3º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo e o Execu vo.
Parágrafo Único –    Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica,  é vedado a qualquer dos Poderes delegar  

atribuições e ao cidadão inves do na função de um deles, o exercício de função em outro. (grifou-se)
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e da orientação jurisprudencial.

O IGAM permanece à disposição.

   
Roger Araújo Machado Brunno Bossle
OAB/RS 93.173B OAB/RS 92.802
Consultor do IGAM Supervisor de Processos do IGAM
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