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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
093/2019

Matéria: PLL 030/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADORA. INSTITUI CAMPANHA 
'‘OFTALMOLOGIA NA ESCOLA'. ATRIBUI 
OBRIGAÇÃO ÀS SECRETARIAS DA 
EDUCAÇÃO E DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE 
ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO. VÍCIOS EVIDENCIADOS. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 030, de 24 de abril de 2019, 
de autoria de vereadora, que institui a campanha “Oftalmologia nas Escolas", com o 
objetivo de promover a realização de exames oftalmológicos nos alunos das escolas 
municipais, com ênfase nos das séries do ensino fundamental.

Os motivos foram devidamente apresentados. -

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência para legislar sobre a matéria saúde é concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes legitimados a partir do chamado 
interesse local1.

Por outro lado, a iniciativa legislativa está incorreta, uma vez que a 
estruturação e atribuições de secretarias, departamentos e órgãos da Administração 
Pública são matérias cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Neste sentido:

(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre: [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 
da administração pública. [...]

(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que 
disponham sobre: [...]

1 (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federa! e a estadual no que couber; [...]
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// - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração 
púbiica; [...]

No caso em tela, a vereadora pretende instituir Programa de 
Governo a ser desenvolvido pelas Secretarias da Educação e Saúde, claramente 
interferindo na esfera administrativa.

Ao Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter 
geral e abstrato, cabendo ao Executivo o exercício da função de gestão 
administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução.

Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, 
anotando que “a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada 
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a 
Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento legal, genérico e 
abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o 
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a 
harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art.2°) extensivo ao 
governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de 
funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do Prefeito que infringir 
prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar 
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de 
funções dos órgãos do governo local (CF, art.2° c/c o art.31), podendo ser invalidado pelo 
Poder Judiciário”. (Direito municipal brasileiro, 15aed., atualizada por Márcio Schneider 
Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p.708 e 712).

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros 
atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os 
Poderes.

Sobre o tema, cita-se julgado do TJ/RS:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL N° 615/2017, DO MUNICÍPIO DE PANTANO 
GRANDE. CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE 
SANGUE. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS 
PODERES. 1. Lei n° 615/2017, de iniciativa do Legislativo 
Municipal, instituiu cadastro de doadores de sangue no município 
de Pantano Grande e estabeleceu procedimentos que visam 
divulgar, incentivar e conscientizar a doação de sangue. 2. A lei 
impugnada cria atribuições para a Secretaria Municipal de
Saúde e para a Secretaria Municipal de Educacão. em
desrespeito à competência privativa do Chefe do Poder
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Executivo, insculpida nos artigos 60. inciso II, alínea d; e 8^
incisos ill e VII. da Constituição Estadual. 3. Ofensa ao
princípio da separação e independência dos Poderes no
âmbito municipai. consagrado nos artigos 8°, caput, e 10, da
Constituição Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70079286480, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em 04/02/2019). (Grifei).

Não fosse suficiente, a propositura deveria estar acompanhada de 
estudo do impacto orçamentário-financeiro, conforme dispõe a Lei Complementar n° 101, 
de 04 de maio de 20002.

2 Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de: .
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentaria e financeira com a lei 
orçamentaria anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 19 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentaria anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias.
§ 42 As normas do capuf constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o S 3°do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 

ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.
§ 1e Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o capuf deverão ser instruídos com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2S Para efeito do atendimento do § I9, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1s do art. 4e, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita 
pela redução permanente de despesa.
§ 39 Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4SA comprovação referida no § 22, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais noimas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
IA desPesa de Que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas 
$ 2-, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 62 O disposto no § I2 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de 
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7- Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

ou

no
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n. 030/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 30 de abril de2019.

Mateus Fpntan^Casaii 
Assessor Jurídico d(a M^sa Diretora 

OAB/RS 75302
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