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( X ) Projeto de Lei Protocolo n°: 25685 
Em: 25/02/2019 -17:07:20

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

â^nta: É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer 
doença crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou 
privadas.

Art. 1o É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer 
doença crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou 
privadas.

Art. 2o O estabelecimento de ensino, creche ou similar, proporcionará capacitação ao seu corpo 
docente e equipe de apoio para acolher a criança e o adolescente portador de deficiência ou 
doença crónica, propiciando-lhe a integração a todas as atividades educacionais e de lazer que sua 
condição pessoal possibilite.

Parágrafo Único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se dar por intermédio 
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, a realização de parcerias público/privado que posssrr. 
oferecer cursos ou convénios.

ca.

#
Art. 3o Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou doença crónica aquela que se refere a 
quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou mental, que limite substancialmente uma ou 
mais atividades importantes da vida, e:
I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física ou mental, que limite parcial ou 
substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da pessoa no seu dia a dia;
II - doença crónica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter permanente que limite 
total ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais ou que requeiram medicação e 
tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I, hepatite tipo C, epilepsia, anemia 
hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus, intolerância alimentar de qualquer tipo.

\ Art. 4o As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação nos termos desta lei serão 
I as seguintes:
1 . I - advertência;
B fl - multa de até 500 (quinhentos) URM;
B 'II - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de reincidência, 

d. 5o Esta lei entra em vigor 60 dias após a publicação.i
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Justificativa:
Atualmente não existem leis que protegem os direitos das crianças e adolescentes portadores de 
doenças crónicas ou deficiências não aparentes. Isso pode gerar uma série de conflitos, situações 
de constrangimento e discriminação velada principalmente por parte de instituições de ensino, que 
podem se recusar a aceitar estas crianças e adolescentes em seus estabelecimentos.
Crianças e adolescentes com doenças crónicas, tais como diabetes, epilepsia, anemia hereditária, 
asma, Síndrome de Tourette, na qual como resultado possa interferir na normalidade do dia-a-dia, 
tais como andar, ver, ouvir, falar, respirar, cuidar de si, fazer trabalhos manuais, podem sofrer 
muitas vezes discriminação.
Os alunos com diabetes tipo 1, por exemplo, precisam ser autorizados a controlar o diabetes em 
um ambiente escolar através do controle do açúcar no sangue, comer alimentos adequados, e 
administração de insulina. Essas crianças necessitam de políticas de ensino adequados e uma 
forte rede de apoio para ajudar a facilitar a sua vida e saúde. Professores, pais, administradores 
escolares e profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto com o aluno para desenvolver 
diretrizes para a gestão da sua diabetes.
Já nos casos de crianças e adolescentes com Síndrome de Tourette, que pode afetar 
â^sideravelmente o desempenho de uma criança na escola, tanto em termos acadêmicos quanto 

em nível de comportamento, a compreensão e o trabalho conjunto entre os pais, a criança, 
profissionais médicos que acompanham o tratamento e os professores, podem assegurar quer as 
crianças com este distúrbio atinjam todo o seu potencial.
Existem casos onde a escola, alegando ser “política do loca!" se recusa a cooperar por entender 
não ser sua obrigação prestar a assistência que uma criança com doença crónica necessita, 
obrigando assim a família a procurar outro local para o seu filho que, com sua sensibilidade, já 
percebeu ser o “problema”. É dever das instituições de ensino capacitar seu corpo docente e 
equipe de apoio para integrar o aluno com deficiência em determinadas atividades.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a educação e a igualdade de condições de acesso 
e permanência na escola, além de vedar a discriminação. A educação e o ensino, independente se 
em escola pública ou privada, não podem ser tidos como uma atividade qualquer, é um direito 
universal, inscrito na constituição, reconhecido, protegido e realizado em todas as nações.

Sala Antônio Libório Servian, em 25/02/2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:

L
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

i

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAOMHO- 9S

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
081/2019

Matéria: PLL 012/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DE 
AUTORIA PARLAMENTAR. VEDA A 
DISCRIMINAÇÃO DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE PORTADORES DEFICIÊNCIA 
OU DOENÇA CRÓNICA NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E 
PRIVADOS, PREVENDO SANÇÃO ÀS 
INSTITUIÇÕES QUE PRATIQUEM ATOS DE 
DISCRIMINAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL 
DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO. VÍCIO DE 
INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO 
SEM VÍCIO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

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. 
012, de 25 de fevereiro de 2019, de autoria de vereador, que veda a discriminação à 
chança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos 
estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

A exposição de motivos consta em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei possui o condão de vedar qualquer discriminação à 
criança e ao adolescente portador de deficiência ou doença crónica nos estabelecimentos 
de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

A competência material é do Município de Carazinho, uma vez o 
objeto ser de interesse local1. Não se evidencia, também, vício de iniciativa, por não se 
referir o caso às matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo2.

*

(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
(LOM) Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre: [,..]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
2 (CERS) 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;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(CERS) Art. 61. Não será admitido aumento na despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 152;

1
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZJNHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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Ademais disso, a possível criação de despesas ao Poder 
Executivo, nesse caso, por si só, é incapaz de caracterizar o vício de iniciativa, a menos 
que faça referência aos servidores públicos e/ou organização administrativa.

Lançadas tais premissas e fendo cada artigo do projeto de lei 
apresentado, em nenhum momento se evidencia que o vereador tratou de regime jurídico 
de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos 
do Poder Executivo.

No mérito, a propositura não merece restrições, na medida em que 
não viola princípios e preceitos insculpidos no nosso mundo jurídico, sobretudo no que 
tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pois vem a iniciativa legislativa dispor de 
normas garantidoras da igualdade, tratamento, acesso e permanência nas escolas do 
Município de Carazinho, não se constatando, ao menos por ora, que a medida seja 
desarrazoada ou desproporcional.m

No mais, não há precedente no Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul e no Supremo Tribunal Federal que infirme a constitucionalidade da 
presente norma.

Por tais razões, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técníco-jurídicà do PLL 012/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 18 de abril de 2019.

Mateus EontaT^Casali 
Assessor JurídicA da M^sa Diretora 

OAB/RS r5TS02
#

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do 
Ministério Público (Constituição Estadual).
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Porto Alegre, 29 de abril de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 17.777/2019

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, por meio da servidora 
Viviane Muller Menezes, solicita anáiise e orientações acerca de Projeto de Lei s/n® , de 25 
de fevereiro de 2019, de autoria do próprio Legislativo, que tem como ementa: "É vedada a 
discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica 
nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas".

I.

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

Nesse sentido, 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 justificativa 
de que "Atualmente não existem leis que protegem os direitos das crianças e adolescentes 
portadores de doenças crónicas ou deficiências não aparentes".

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

Art. 3® 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 
físico, 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.

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

2 Art. 7® - A competência legislativa e administrativa do Município, estabelecida nas Constituições Federal e 
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

Rua dos Andradas, 1560. 18° andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-maii: iQafn@iaam.com.br - Site: www.iQam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma
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condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 
económica, 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 nS 13.257. de 2016)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

ill - 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 título de exemplo, veja-se a seguinte ementa da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre situação similar à ora 
analisada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTiTUCIONAUDADE. Lei ns 5.995, de 08 de março 
de 2016, dispondo "sobre a garantia de prioridade de vagas em creches e 
escolas públicas municipais, próximas de suas residências, para crianças e 
adolescentes portadores de deficiência física e para os filhos de pessoas 
também portadoras de deficiência". Inadmissibilidade. Competência 
legislativa privativa da União. Inocorrência. Matéria relativa à proteção à 
infância e à juventude. Assunto de interesse local. Lei se refere apenas a 
estabelecimentos municipais. Invalidação da norma não se justifica sob tal 
fundamento. Vício de iniciativa. Ocorrência. Cabe, privativamente, ao 
Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão 
administrativa. Precedentes. Desrespeito ao princípio constitucional da 
'reserva de administração1. Precedentes do STF. Afronta a preceitos 
constitucionais (arts. 5s; 47, incisos II, XI, XIV e XIX; e 144 da Constituição 
Estadual). Ação procedente, na parte conhecida. (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2196572-36.2016.8.26.0000; Relator (a): Evaristo 
dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça 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 
inconstitucionalidade da proposição, convém verificar também que foi abordada na ementa 
acima transcrita a questão da competência para a iniciativa da lei no Município. Sobre este 
aspecto, André Leandro Barbi de Souza3 ensina o seguinte:

J A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32.

Rua dos Andradas, 1560, 18° andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
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É a fase do processo legislativo que deflagra a elaboração de uma lei, 
abrindo etapa externa da atividade legislativa, com a pública e 
transparente discussão e deliberação de seu conteúdo, em uma casa 
parlamentar.
A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa 
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há 
situações, no entanto, em que o exercício da iniciativa 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 atividade na estrutura administrativa 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 título de 
exemplo, veja-se apenas alguns dispositivos do projeto de lei:

Art. 25 [...]
Parágrafo Único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se 
dar por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, bem como, a 
realização de parcerias público/privado que possam oferecer cursos ou 
convénios, (grifou-se)
(...)
Art. 42 As sanções aplicáveis aos que praticarem 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 política como essa no nível local pressupõe 
a atuação dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, a quem 
compete prover os serviços disponibilízados à população.

Dessa forma, é pertinente verificar 0 que dispõe a Lei Orgânica Municipal 
sobre a iniciativa quanto às atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal e dos 
serviços públicos locais:

Art. 29 São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
(...)
Ill - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos 
equivalentes e órgãos da administração pública;
(...)
Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito:

Rua dos Andradas, 1560,18° andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
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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 Executivo, conforme deixou 
ensinado Hely Lopes Meirelles4:

... o prefeito não deve perder de vista que o Município é, por excelência, 
uma entidade prestadora de serviços públicos aos munícipes, e que 
serviço público ou de utilidade pública é serviço para o público, vale dizer, 
destinado a satisfazer as necessidades da coletividade...

Leis de Iniciativa 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 
entidades 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 Constituição Federal e reproduzido no 
ordenamento jurídico os demais entes federativos5, apresentando não só vício de ordem 
formal, mas também material, è luz das disposições constitucionais e da jurisprudência.

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.

III.

Outrossim, a iniciativa parlamentar neste caso ofende as regras 
constitucionais de repartição das competências entre os entes federativos, conforme a 
fundamentação legal e doutrinária acima citada, além do postulado da separação dos 
Poderes, as disposições das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município

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

5 Constituição Federal:
Art. 2e São Poderes da União, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul:
Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 

Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 39 - São Poderes do Município, Independentes e harmónicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
Parágrafo Único - Salvo as excecões previstas nesta Lei Oreânica, é vedado a qualquer dos Poderes delegar

atribuições e ao cidadão investido na função de um deles, o exercício de função em outro, (grifou-se)
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e da orientação jurisprudência!.

OIGAM permanece è disposição.

Roger Araújo Machado
OAB/RS 93.173B 
Consultor do IGAM

Brunno Bossle
OAB/RS 92.802
Supervisor de Processos do IGAM

#
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 079/2019
Projeto de Lel: 01219 
Autor: Ivomarde Andrade
Ementa: É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência 
ou qualquer doença crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em 
instituições públicas ou privadas.

^ Relator: João Pedro Albuquerque
Relatório _ t _____

1. A matéria em análise, de autoria d@fVereador/ j[ tramita nesta Casa
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Desfavorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo, na forma em que se 
apresenta, observada a orientação técnica acostada aos autos, além disso a 
matéria já vem regulamentada por lei federal, não produzindo novos efeitos 
jurídicos no caso de aprovação.

4. Por ta! razão, VOTA o Relator contrário ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo com o Relator.

:nSala de Reuniões AntônioUbório Bervian, 30 de abril de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Vereador Tem
Vice PjfÁ

uefque de^Azevedo
Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 072/2019 
Projeto de Leí: PLL012/19 
Autor: Ivomar de Andrade
Ementa: É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou 
qualquer doença crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições 
públicas ou privadas.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se ilegítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela inviabilidade do Projeto de
Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 02 de maio de 2019.*

Vereador Gian Pedroso
/presidentes

Vipira 
fifce Presiáeme
aodor

C-
VepeadÒF-Marcio Hoppen 
/ Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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Protocolo n°: 26683 
Em: 16/05/2019 -16:42:56

( X ) Substitutivo ooj

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

EMENTA:
Substitutivo ao Projeto de Lei do Legislativo 01.2/2019, o qual veda a discriminação à criança e ao 
adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos estabelecimentos de ensino, 
creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

O vereador abaixo subscrito, com base no Art. 91, §1° do Regimento Interno, apresenta Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Legislativo 012/2019 que passa a ter a seguinte redação:

EMENTA: Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover discriminação à criança e ao 
adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos estabelecimentos de ensino, 
creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

Art. 1o Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover a discriminação á criança e ao 
adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos estabelecimentos de ensino, 
creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.
Art. 2o O estabelecimento de ensino, creche ou similar, proporcionará capacitação ao seu corpo 

^docente e equipe de apoio para acolher a criança e o adolescente portador de deficiência ou 
doença crónica, propiciando-lhe a integração a todas as atividades educacionais e de lazer que sua 
condição pessoal possibilite.
Parágrafo Único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se dar por intermédio da 
estrutura da Administração Pública Municipal, bem como, a realização de parcerias público/privado 
que possam oferecer cursos ou convénios.
Art. 3o Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou doença crónica aquela que se refere a 
quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou mental, que limite substancialmente uma ou 
mais atividades importantes da vida, e:
I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física ou mental, que limite parcial ou 
substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da pessoa no seu dia a dia;
II - doença crónica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter permanente que limite 
total ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais ou que requeiram medicação e 
tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I, hepatite tipo C, epilepsia, anemia 
hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus, intolerância alimentar de qualquer tipo.
Art. 4o Aplica-se, em caso de descumprimento do presente projeto, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de até 500 (quinhentos) URM;
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III - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de reincidência. 
Art. 5° Esta lei entra em vigor 60 dias após a publicação.

Sala Antonio Libório Servian, em 16 de maio de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO ■ RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
111/2019

Matéria: Substitutivo ao PLL 012/2019 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DE 
AUTORIA PARLAMENTAR. ESTABELECE 
SANÇÕES A QUEM DISCRIMINAR CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
DEFICIÊNCIA 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E 
PRIVADOS. COMPETÊNCIA MATERIAL DO 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO. VÍCIO DE 
INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO 
SEM VÍCIO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

PORTADORES DE 
OU DOENÇA CRÓNICA.

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 Substitutivo ao 
Projeto de Lei n. 012/ 2019, de autoria de vereador, estabelecendo sanções a quem 
discriminar criança e adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos 
estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

A exposição de motivos consta em anexo.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei possui o condão de vedar qualquer discriminação à 
criança e ao adolescente portador de deficiência ou doença crónica nos estabelecimentos 
de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

A competência material é do Município de Carazinho, uma vez o 
objeto ser de interesse local1. Não se evidencia, também, vício de iniciativa, por não se 
referir o caso às matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo2.

1 <CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
(LOM) Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre: [...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
2 (CERS) 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.0 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 juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(CERS) Art. 61. Não será admitido aumento na despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 152;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléta Legislativa, dos Tribunais e do 
Ministério Público (Constituição Estadual).

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZIlilHO/RS 

E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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Ademais disso, a possível criação de despesas ao Poder 
Executivo, nesse caso, por si só, é incapaz de caracterizar o vício de iniciativa, a menos 
que faça referência aos servidores públicos e/ou organização administrativa.

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei 
apresentado, em nenhum momento se evidencia que o vereador tratou de regime jurídico 
de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos 
do Poder Executivo.

No mérito, a propositura não merece restrições, na medida em que 
não viola princípios e preceitos insculpidos no nosso mundo jurídico, sobretudo no que 
tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pois vem a iniciativa legislativa dispor de 
normas garantidoras da igualdade, tratamento, acesso e permanência nas escolas do 
Município de Carazinho, não se constatando que a medida seja desarrazoada ou 
desproporcional.#

Por tais razões, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do Substitutivo ao PLL 012/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 22 de maio de 2019.

Mateus Fonrana Casali 
Assessor Jurídico\da Mesa Diretora 

OAB/RS 75*302

#

2
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IGAM
Porto Alegre, 27 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 21.645/2019

0 Poder Legislativo de Carazinho solicita ao IGAM Orientação Técnica acerca 
da viabilidade de Projeto de Lei, de origem parlamentar, que possui a seguinte ementa: £ 
vedada a discriminação ò criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer 
doença crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições 
públicas ou privadas.

I.

Examinando a norma projetada e o substitutivo apresentados, notória a 
invasão de competência por parte do ente municipal, tendo em vista que propôs versar 
sobre temas que são eminentemente relativas a questões que competem privativamente à 
União legislar, consoante inciso I do art. 22 da Constituição Federal ao tentar vedar conduta 
e aplicar penalização aos munícipes ultrapassando daquilo que está ao alcance do Município 
em matéria legislativa, indo de encontro ao texto constitucional, consoante art. 30, inc. I da 
Constituição Federal.

II.

Ademais, a matéria já é reguiada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que se destina a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

+

Veja-se, além disso, quanto ao que disposto no art. 2e da proposição e 
Substitutivo apresentados, que o sistema constitucional brasileiro se estruturou no princípio 
da tripartição dos poderes, na forma do art. 29 da CF/88, de observância obrigatória pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo sido distribuídas funções típicas e atípicas aos 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais, entre si, são independentes e 
harmónicos.

III.

A mesma norma que institui a separação dos poderes proíbe ingerências 
indevidas de um poder sobre outro, de forma a garantir a harmonia, motivo pelo qual a 
Constituição Federal estabeleceu determinadas matérias para as quais há reserva de

1
Rua dos Andradas, 1560. 18° andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-maíl: iqam@iqam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www.iqam.com.br

mailto:iqam@iqam.com.br
http://www.iqam.com.br
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iniciativa ao Chefe do Poder Executivo.

Sob essa lógica, interessante se faz trazer a lição de Alexandre de Moraes, ao
dizer que:

"A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar o arbítrio e o desrespeito 
aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado e 
da Instituição do Ministério Público, independentes e harmónicos entre si, 
repartindo entre eles as funções estatais e prevendo prerrogativas e imunidades 
para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controles 
recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado democrático de 
Direito/'1

Nesse sentido, então, a jurisprudência da Suprema Corte tem sido 
fundamentada no sentido de que há invasão à reserva de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo nas hipóteses em que projeto de lei parlamentar preveja atribuições ou 
estabeleça obrigações a órgãos públicos.2

Portanto, o Projeto de Lei e o Substitutivo em estudo, encontra também 
óbice na sua origem, vez que adentra as matérias de iniciativa reservada previstas 
constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § l^) não podendo, 
consequentemente, parlamentar sobre ela dispor.

Diante do exposto, concluí-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei e do 
Substitutivo em análise, posto que não aceitam o exercício de sua iniciativa por vereador e 
possuem conteúdo que ultrapassam a competência de o município legislar.

IV.

OIGÁM pe^nanece à disposição.
/ /

si»*'*-''

ai

VANES5A l. PEDflOZO DEMETRIO
OAB/RS 104.401 
Supervisora ào Jurídico do iGAM

/
THIAGO ARNAl
OAB/RS 114.9/,
Consultor Jurídico do IGAM

iILVA

1 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional / Alexandre de Moraes. - 33. ed. rev. e atual, até a EC n^ 95, de 15 de 
dezembro de 2016 - São Paulo: Atlas, 2017. pg. 311.
2 Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Jnconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de cameras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência 
privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, nlo trata da sua estrutura 
ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência desta Corte. S. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Reiator(a): Mín. GILMAR 
MENDES, juigado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÓNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 
PUBLIC 11-10-2016)

2
Rua dos Andradas, 1560, 18° andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iqam@iqam.com.br - Site: www,iqam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma

mailto:iqam@iqam.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 090/2019
Substitutivo 001 ao Projeto de Lei: 012/19 
Autor: Ivomar de Andrade
Ementa: Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover discriminação à criança 
e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos 
estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.
Relator: Luís Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta 

Casa Legislativa, sob a forma de Substitutivo ao Projeto de Lei, tendo como 
objetivo a Ementa acima citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido substitutivo PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Substitutivo sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator ç-entrári^ ao Projeto de Lei.
5. O Vereador Gilson votou de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antônio Lípório Benzia/, 29 de maio de 2019.

Veréddor Gilsor/Haubert 
Presidente

Vereador Tengr 
Vice PrjSside

Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo 
Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARA2INHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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Parecer n° 088/2019
Substitutivo ao Projeto de Lei Legislativo 012/19 
Autor: Ivomar de Andrade 
Ementa: Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover discriminação à criança 

e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença crónica nos 
estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou privadas.

Prtdd***

Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta Casa 

legislativa, sob a forma de Substitutivo a Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 
de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionaiidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se ilegítima a iniciativa desta proposição, conforme orientação do IGAM, pois 

ultrapassa a competência legislativa.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Substitutivo.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela inviabilidade do Substitutivo.
#

Reuniões Antônio UbófíÍBervian, 30 d' iio de 2019.Sala de

Z

ereqdon£ian Rédjoso 
/ iPresideyfe//

!iVe/< 'ieira>r EH-
iceFPrefefdénte

Vereadalvó^rcio Hoppen 
/ Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 
E-mail: camaracrz@camaracr2.rs.gov.br - CEP 99500-000 - CARAZ1NHO/RS 

CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracr2.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


03S\03õU^— CT-f-
PROCESSO N°:

NÃOSIM
Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber Presidente

Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomarde Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X

Mareio Hoppen X
TOTAL 3 9

/
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PROCESSO N°: Oò^l Oò^ A ^
NÃOSIM

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber Presidente
Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade
Janete Ross de Oliveira 
João Pedro Albuquerque

X
X
X

Luis Fernando Costa X
Mareio Hoppen X
TOTAL 12 0
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.498, DE 07 DE JUNHO DE 2019.

Estabelece sanções aplicáveis a quem possa 
promover a discriminação à criança e ao 
adolescente portador de deficiência ou 
qualquer doença crónica nos estabelecimentos 
de ensino, creches ou similares, em 
instituições públicas ou privadas.

Autoria: Vereador Ivomar de Andrade.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art 1° Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover a 
discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença 
crónica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou 
privadas.

Art. 2o O estabelecimento de ensino, creche ou similar proporcionará 
capacítação ao seu corpo docente e equipe de apoio para acolher a criança e o 
adolescente portador de deficiência ou doença crónica, propiciando-lhe a integração a 
todas as atividades educacionais e de lazer que sua condição pessoal possibilite.

Parágrafo único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se 
dar por intermédio da estrutura da Administração Pública Municipal, bem como, a 
realização de parcerias público/privado que possam oferecer cursos ou convénios.

Art. 3o Para os efeitos desta lei consíderam-se deficiência ou doença 
crónica aquela que se refere a quaisquer pessoas que tenham desabilidade física 
mental, que limite substancialmente uma ou mais atividades importantes da vida, e:

ou

I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou de desabilidade, física ou 
mental, que limite parcial ou substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da 
pessoa no seu dia a dia;

II - doença crónica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter 
permanente que limite totai ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais 
ou que requeiram medicação e tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I,

www.carazinho.r8.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n* 1264, Centro 

(54) 3331 -2699 / e-mall: pFBfeJtura@carazlnho.rs.gov.brTelefone:
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hepatite tipo C, epilepsia, anemia hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus, 
intolerância alimentar de qualquer tipo.

Art. 4o Aplica-se, em caso de descumprimento do presente projeto, as
seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa de até 500 (quinhentos) URM;
III - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de

reincidência.

Art. 5o Esta Lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 07 de junho de 2019.
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