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Porto Alegre, 9 de junho de 2019. 

 

 

 

Orientação Técnica IGAM nº 23.186/2019. 

 

 

 

I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca do 

Projeto de Lei, de origem do mesmo Poder, que tem por ementa: “Institui o Programa de 

Descarte de Livros Didáticos Inservíveis no âmbito do município de Carazinho”. 

 

 

 

 

II.  Preliminarmente, alude-se o disposto no inciso I do art. 30 da Constituição 

Federal, que estabelece legislar sobre assuntos de interesse local, sendo a educação tarefa 

das escolas municipais e respectiva Secretaria Municipal de Educação no Município. 

 

              Observe que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado, em seus julgados, de 

forma geral, que a iniciativa de matérias que se relacionam ao exercício do Governo é de 

iniciativa privativa do Prefeito quando atreladas às hipóteses previstas no §1º do art. 61 da 

Constituição Federal, para o Presidente da República. Neste sentido, exarou decisão de 

repercussão geral no recurso extraordinário com agravo nº 878.911, Rio de Janeiro. 

 

 Sendo assim, importa dizer que o assunto diz respeito a matérias reservadas 

ao Poder Executivo responsável pela definição da política, sendo relevante referir que os 

órgãos pertencentes à estrutura administrativa são administrados pelo Prefeito. Deste 

modo, a Câmara não pode tomar decisões sobre a administração e funcionamento da 

Administração. 

 

 Não significa dizer que a Câmara não poderia legislar no sentido de buscar 

incentivo ao ensino, mas não pode interferir em atividades administrativas e criar 

atribuições a órgãos da administração. 

 

            A Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012, que “dispõe sobre o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica”, na alínea “n” do inciso 

III do art. 8 estabelece que compete às secretarias de educação “orientar e acompanhar o 

adequado descarte de livros após decorrido o prazo trienal de utilização, inclusive por meio 

de normas própria”. A norma diz que os acervos para salas de aula podem ser aproveitados 

depois de três anos, dependendo de seu estado físico de conservação, dado o caráter mais 

permanente de seus conteúdos, ou podem ser descartados nos termos da norma, a critério 

dos gestores escolares e das redes de ensino. 

 

 Assim, os técnicos da área da educação devem fazer a avaliação do material 
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e decidir sua destinação. 

 

  Deste modo, em que pese louvável a intenção que justifica o texto 

projetado, ao dispor sobre assunto reservados ao Prefeito, não pode a Câmara incorrer em 

vício de iniciativa. Sobre o assunto o IGAM exarou o seguinte texto em seus Informativos: “A 

atuação e iniciativa legislativa do Vereador frente ao pacto com o Cidadão e a repercussão 

Geral do STF sobre o assunto”1. 

  

 

 

 

III.  Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei 

analisado, tendo em vista que o processo legislativo foi deflagrado pela Câmara, quando o 

assunto se relaciona às matérias de iniciativa privativa do Prefeito, constatando-se o vício de 

iniciativa e afronta ao princípio da independência entre os poderes. 

 

  Faculta à Câmara enviar sugestão ao Poder Executivo por meio de Indicação 

para análise de um programa que busque a melhoria do ensino, sem que adentre em 

assuntos reservados.  

  

  O IGAM permanece à disposição.   

        
Rita de Cássia Oliveira                                           

 OAB/RS 42.721                                  

Consultora do IGAM              

 

 

 

                                           
1 http://www.igam.com.br/upload/intranet/produtos/a-atuacao-e-iniciativa-legislativa-do-vereador-frente-ao-

pacto-com-o-cidadao-e-a-repercussao-geral-do-stf-sobre-o-assunto.pdf 

 


