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Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que ^aem^da 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais acerca do ProJe 0 deJ:®'n 
051 de 05 de junho de 2019, de autoria de vereador, que msfffui o dia mumapai da adoçao 
proteção e bem-estar dos animais e a semana municipal da adoção proteção e bem-estar 
dos animais.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O município é dotado de autonomia legislativa, que vem 
consubstanciada na competência de legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive a 
fixação de datas comemorativas, e de suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber1.

No Projeto de Lei apresentado 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 Executivo, sendo que a simples inclusão de dia e/ou 
semana comemorativa no calendário oficial é insuficiente para se sustentar vício formal de 
iniciativa. Portanto, cabível a propositura em deslinde2.

(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 • legislar sobre assuntos de interesse local;
íl - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
2 (LOM) 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 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração púbiica;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
(CERS) Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 
autárquica;

ou
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Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manterá integralmente 
o seu poder de regulamentação quanto às atividades desenvolvidas com relação à 
matéria, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências.

Portanto, conclui-se que não há qualquer óbice constitucional ou 
legal à aprovação da proposição, passando a matéria, exclusivamente, por um juízo de 
conveniência e oportunidade dos poderes executivo e legislativo.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 051/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 07 de junho de 2019.

Mateus Fomáira Casali 
Assessor Jurídico áa Mesa Diretora 
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b) servidores públicos do Estado, seu regime juridico, 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.
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