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

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;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do 
Ministério Público (Constituição Estadual).
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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 Fontana Casali 
Assessor Jurídico\da Mesa Diretora 
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