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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
132/2019

Matéria: PL 042/2019
Ementa: AUTORIZAÇÃO. ADESÃO. CARTA 
DAS CIDADES EDUCADORAS. INGRESSO 
NA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS 
CIDADES
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NAO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

EDUCADORAS (AICE).

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 
042, de 07 de junho de 2019, de autoria do Poder Executivo, que d/spõe sobre a 
autorização para adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação 
Internacional das Cidades Educadoras - AICE.

A exposição de motivos segue em anexo.

É o relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

O projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal visa possibilitar o 
município de Carazinho filiar-se à Associação Internacional das Cidades Educadoras, 
instituir e manter políticas de intercâmbio nacional e internacional, colaborar em políticas, 
programas e projetos, compor conselhos, comités e diretórias, participar do Banco 
Internacional de Documentos, informando programas e projetos desenvolvidos em 
Carazinho, entre outras atividades ligadas aos objetivos da Carta das Cidades 
Educadoras.

A iniciativa desta proposição de lei é legítima, tendo em vista tratar- 
se de matéria de interesse local, não havendo vícios, portanto, neste particular. (Vide art. 
30, inciso I, da CRFB)1.

Outrossim, a iniciativa está correta, uma vez que envolve matéria
de competência do executivo municipal.

O instrumento utilizado, de igual modo, encontra-se certo, já que 
não se trata de matéria que deve ser veiculada por meio de projeto de lei complementar2.

Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM) Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
I - Código de Obras;
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No mérito.

Segundo a exposição de motivos, "a Associação Internacional 
de Cidades Educadoras - AICE, está constituída atualmente por cerca de 490 
cidades de 36 países, unida pelo comprometimento de transformação através da 
globalização e diálogo internacionai Trata-se de uma proposta de cooperação dos

a sociedade civil organizada,diferentes departamentos municipais com 
estimulando a participação da comunidade, em especial os jovens, em espaços 
que promovam a cultura, a valorização de seus costumes e origens, a integração e 
o respeito mútuo. Uma cidade educadora, estará formando uma comunidade com 
valores, capaz de combater toda forma de discriminação e desigualdades, 
almejando sempre a paz mundial".

A Associação Internacional das Cidades Educadoras foi iniciada 
através da Carta das Cidades Educadoras, apresentada pela primeira vez no 1o 
Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que teve lugar em Barcelona, 

Novembro de 1990, que trouxe os princípios essenciais ao impulso educador 
da cidade. Elas partiam do princípio que o desenvolvimento dos seus habitantes 
não podia ser deixado ao acaso. Esta Carta foi revista no III Congresso 
Internacional (Bolonha, 1994) e no de Genova (2004), a fim de adaptar as suas 
abordagens aos novos desafios e necessidades sociais.

O documento é baseado na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948), no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais (1966), na Declaração Mundial da Educação para Todos (1990), na 
Convenção nascida da Cimeira Mundial para a Infância (1990) e na Declaração 
Universal sobre Diversidade Cultural (2001), dos quais o Brasil é signatário3.

A adesão do município à Carta das Cidades Educadoras e a 
filiação à Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) perpassa

em

sua

II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV-Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
sXT° den=aD leiS.„qUH “difi^uem ,ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria 
de Vereadoíes Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara

fubiicaâSodo“.odse inida,iVa P°PU'ar deverâ° ser aPrese"tadas P«o de quinze dias, a partir da
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chamado mérito administrativo, cuja conveniência e oportunidade sãopelo
exclusivas da Administração Pública.

POR TAIS RAZÕES, opina pela viabilidade técnico-jurídica do
Projeto de Lei apresentado.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 14 de junho de 2019.

/

Casali
Assessor Jurídicolda Mpsa Diretora 

OAB/RS 75^02

Mateus Fj
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