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Porto Alegre, 29 de maio de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 21.639/2019. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho, através de consulta 
enviada ao IGAM por Viviane Menezes, solicita orientação quanto à viabilidade do 
projeto de lei nº 34, de iniciativa do Prefeito, que Dispõe sobre a inclusão, na grade 
curricular das escolas municipais de Carazinho, da disciplina de Cultura Tradicionalista. 
 
 
 
 
II. Preliminarmente, ressalta-se que é da competência 
constitucionalmente conferida aos Municípios dispor sobre assuntos de interesse local, 
dentre eles a educação: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
[...] 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
(grifou-se) 

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

 
  Ainda sobre o tema, a Carta Magna encarrega os entes federativos de 
organizar seus próprios sistemas de ensino: 

 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
(...) 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996) 
 

   Constatada a competência do Município para dispor sobre a matéria, 
necessário discorrer quanto à competência, o âmbito municipal, para deflagrar o 
processo legislativo que objetiva dispor sobre a grade curricular das escolas 
municipais. 
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 Referido comando legal tem matriz constitucional no disposto no art. 
61, § 1º, da Constituição Federal, de observância obrigatória por todos os entes 
federados, que estabelece reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo1 
relativamente às matérias que digam respeito a estruturação e as atribuições dos 
órgãos da Administração.  
 
  Nesse sentido, cabe ao Prefeito propor e executar as medidas tendentes 
a promoção do ensino público municipal, sendo vedado a Câmara de Vereadores 
imiscuir-se nesta seara de atuação.  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI 
MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. INSERÇÃO DE AULAS DE XADREZ 
NA GRADE CURRICULAR DA REDE DE ENSINO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. Lei n.º 
3.036/2017 do Município de Novo Hamburgo, que institui como matéria curricular o 
ensino do jogo de xadrez nas escolas municipais de ensino fundamental, como 
suporte pedagógico para outras disciplinas. Lei de iniciativa do Poder Legislativo. Lei 
que padece de vício formal e material, na medida em que o Poder Legislativo 
Municipal invadiu a seara de competência do Poder Executivo Municipal, pois 
afronta dispositivos constitucionais que alcançam ao Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa privativa para editar leis que disponham sobre a criação, estruturação e 
atribuições de Secretarias e órgãos da Administração Pública. Presença de vícios de 
inconstitucionalidade de ordem formal e material, por afronta aos artigos 8º, 10, 60, 
inciso II, alínea d , 82, incisos II, III e VII, 149, incisos I, II e III, e 154, incisos I e II, todos 
da Constituição Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70074889619, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 12/03/2018) (Grifou-se) 

   
  Assim, tem-se pela impossibilidade de ser de iniciativa de vereador 
projeto de lei que objetive dispor sobre a grade curricular a ser observada nas escolas 
municipais. 
 
 
 
 
III. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica e constitucional 
de ser de iniciativa de vereador projeto de lei que intente inserir no currículo escolar 
atividades de “cultura tradicionalista”. 
 
  Não obstante, sendo meritória a medida, pode o vereador, mediante 
Indicação, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, encaminhar 

                                                 
1
 O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao qual foi conferida repercussão geral (Tema 917), asseverou que as 

matérias cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo são aquelas elencadas no art. 61, § 1º, da CF/88, 
sendo, portanto, da iniciativa privativa do prefeito as matérias relativas estrutura e atribuições dos órgãos do Poder 
Executivo. 
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sugestão ao Prefeito para que implemente a inclusão pretendida no currículo das 
escolas municipais.  
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 
 

TATIANA MATTE DE AZEVEDO   
OAB/RS 41.944   
Consultora Jurídica do IGAM  


