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Matéria: Substitutivo ao PLL 034/2019 
Ementa: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 
AUTORIA DE VEREADOR. DISPÕE SOBRE A 
REAUZAÇÂO DE ATIVIDADES LIGADAS À 
CULTURA TRADICIONALISTA. REALIZAÇÃO

pÚBL,CAS_E particulares
DO MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

aspectos°ria
mab de *1°™? 6 f'S' aC6rCa d° Substitutivo a° Projeto.de Lei n. 034, de 08 de

qUe ^ S°Óre 3 reafe^°
Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

_ O Município de Carazinho detém competência legislativa para 
dispor sobre a inclusão, nas escolas públicas e particulares do município, de atividades 
ligadas à Cultura Tradicionalista, por se tratar de matéria de interesse local1.

A pretensão de incluir a Cultura Tradicionalista, nas escolas 
públicas e privadas do Município, não é motivo para sustentar vício formal de iniciativa, 
porque na propositura apresentada não 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 Executivo2.

t

1 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; [...]
(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;

sanção d^Prefeito) dispor sobre .odas as ma,erias de

competência do Município, especialmente sobre: [. ]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local. (Alterado pela ELO 34/2013).
2 n_OM) Art 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

administração pública;
IV - matéria orçamentária e 
subvenções.
(CERS) Art. 60.
II - disponham sobre:

tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: [...]
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Além dopossuem caráter irrelevante, 
orçamentário-financeiro3

No que tange o mérito, 
gauchescas, utilizando o esi
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advindas, ao que tudo índica, 
j apresentação de impacto

ma/s,, as despesas de sorte que se cfequí 
Apensa a

tradições culturais 
tanto. a Le/ pretende 

espaço público das valorizar e
escolas

preservar as 
municipais para

Nota-se que a propositura apenas autoriza a criação de atividades ligadas à Ou/tura Tradicionalista, sem trazer qualquer mudança na organização
administrativa do Município, de maneira que o Poder Executivo mantém, integraimente, o

Oder de regulamentação, fiscalização e implementação das atividades, não havendo, 
por assim dizer, usurpação de competências.
seu

POR TAIS RAZÕES 
viabilidade técníco-jurídica do Substituti esta Procuradoria Legislativa 

vo ao PLL 034/2019. opina peia

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 21 de maip-de 2019.

Mateus F.
Assessor JurídicoVdaMesá Diretora 

OAB/RS

Casali

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.
3 (LC 101/00) Art. 16. (...)
§ 3a 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° 10172000. quando for o caso, 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§ Io 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 
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 H do art. 24 da Lei n° 8.666/93. conforme o caso.
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