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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
223/2019

Matéria: PL 078/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL
PROJETO DE LEI. COMPETÊNCIA 
MATERIAL DO MUNICÍPIO. INICIATIVA 
LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 
INCLUSÃO DE DISCIPLINA NA GRADE 
CURRICULAR DE ENSINO. LEGITIMIDADE 
E LEGALIDADE EVIDENCIADAS. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante 
à Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 078, de 18 
de outubro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão 
dos conteúdos do Programa “Lions Quest" no programa curricular das escolas da 
rede municipal.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência para legislar sobre a matéria educação é 
concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes legitimados 
a partir do chamado interesse local1.

Da mesma forma, a iniciativa legislativa está correta, por se 
tratar de matéria2 cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. (Vide 
art. 61, § 1o, inciso II, alínea “a", da CRFB3, art. 60, inciso II, alíneas “a” e “d”, da 
CERS4, e art. 29, inciso III, da LOM)5.

1 (CRFB): 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 85. de 2015) f...1 
Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 Inclusão de disciplina na grade curricular da rede municipal de ensino.
3 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: [...]
II - disponham sobre:
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Ademais, não se verifica que o município contrariou a 
legislação federal e estadual existente, tampouco extrapolou a sua competência 
para disciplinar assunto de interesse local.

No mérito, trata-se de inclusão dos conteúdos do Programa 
“Lions Quest” no programa curricular das escolas da rede municipal, que segundo 
a exposição de motivos trata de "programa de habilidades para a vida e prevenção 
do uso de drogas da Fundação Lions Clubs Internacional, implementado em 50 
países do mundo. Seu Objetivo primordial é unir a escola, a família e a 
comunidade para incentivar o desenvolvimento sadio das crianças e dos 
adolescentes, estimulando importantes habilidades, como autodisciplina, 
autoconfiança, emoções, bom senso, responsabilidade (capacidade de dizer ‘tnão,’ 
e o compromisso ao dizer “sim”) melhor comunicação (ouvir, falar e entender o que 
está sendo dito), boas relações com outros (resolução de conflitos), escolhas 
saudáveis (prevenção ao uso de álcool e drogas) e o interesse pela prestação de 
serviços à comunidade”.

No caso, não há qualquer óbice constitucional ou legal à 
aprovação da presente proposição, passando a matéria, exclusivamente, pelo 
chamado mérito administrativo, cuja análise de conveniência e oportunidade 
fica restrita à Administração, não cabendo, aqui, interferências neste sentido.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PL 078/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 24 de outubro de 2019.

Casali
Assessor Jurídico |da Mqsa Diretora 

OAB/RS

Mateus Fç
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a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração; [...j
4 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 ou autárquica; [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
5 LOM. Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: [...]
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública; [...]
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