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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
084/2019

Matéria: PLL 029/2019 
Ementa: DIREITO
CAMPANHA DE INCENTIVO À RECICLAGEM 
DOMÉSTICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
INTELIGÊNCIA DOS ART. 24, INCISO VI E ART. 
30, INCISOS I E II, AMBOS DA CF/88. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

CONSTITUCIONAL.

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. 
029, de 15 de abril de 2019, de autoria de vereador, que dispõe sobre a campanha de 
incentivo à reciclagem doméstica.

A exposição de motivos consta em anexo.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Primeiramente, deve ser registrado que o Município possui 
competência legislativa para regrar as matérias de interesse local1 e suplementar as 
normas de proteção do meio ambiente (art. 30, II2 c/c art. 24, VI3 da Constituição Federal).

No caso, não resta configurada invasão da competência legislativa 
reservada ao Chefe do Poder Executivo do Município, pois a simples instituição de 
Campanha de incentivo à Reciclagem Doméstica é insuficiente para se sustentar vício 
formal de iniciativa.

Da mesma maneira, a forma de veiculação da matéria encontra-se
correta.

Ademais, a despesa daqui advinda, ao que tudo indica, possui 
caráter irrelevante, de sorte que se dispensa a apresentação de impacto orçamentário- 
financeiro4.

i (CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios: [...]
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
3 (CRFB) Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; [...]
4(LC 101/00) Art. 16. [...]
§ 3e Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias.
(LDO 2018): Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16. I e II. da LC n° 101/2000. quando for o caso, 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§ 1o Para efeito do disposto no art. 16. § 3°. da LC n° 101/2000. serão consideradas despesas irrelevantes 
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento

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


I 0V$LATrVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZIHHO - RS

Portanto, cabível a propositura em deslinde.

Em relação aoxobjeto da presente proposição, não há qualquer 
óbice constitucional ou legal à sua aprovação, passando a matéria, exclusivamente, por 
um juízo de conveniência e oportunidade dos Poderes Executivo e Legislativo local, não 
cabendo, aqui, interferências.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLL 029/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 22 de abriLete 2019.

Mateus FonianjarCasali 
Assessor Jurídico Ida Mega Diretora 
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da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2018, em cada evento, não exceda aos valores limites 
para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93. conforme o caso.
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