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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
337/2019

Materia: PLL 082/2019 
Ementa:
PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. 
ALTERA OS ARTIGOS 2o E 3o DA LEI 
7.454/2011. HOMENAGEM. MULHER NO 
COMBATE AO CÂNCER. VÍCIOS FORMAIS E 
MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

DIREITO CONSTITUCIONAL.

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 082/2019, que aftera 
os artigos 2o e 3o da Lei Municipal n° 7.454/2011.

Segundo a exposição de motivos, °o presente Projeto de Lei tem a 
finalidade de ampliar os meses para o recebimento da indicação, pela Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, da pessoa a ser homenageada com a distinção "Muiher no Combate 
ao Câncer3’, inicialmente previsto somente para o mês de outubro. Além disso, dispensa 
que a escolha da homenageada seja feita em reunião extraordinária da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, o que permite que seja pauta de reuniões ordinárias da entidade'1.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material e a iniciativa legislativa estão corretas, 
considerando que a homenagem se restringe ao âmbito municipal e não trata de matéria 
privativa do Poder Executivo1.

O Projeto de Lei pretende alterar os artigos 2o e 3o da Lei Municipal 
n° 7.454/20112, com o objetivo de ampliar os meses para o recebimento da indicação, pela

1 (LOM) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: y (
1 - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta k 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
Mi - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
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: {...]
11 - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 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 púb[ica. _
2 Art. 2o A indicação da pessoa a ser homenageada com a distinção "Mulher ao Combate ao Câncer" será 
realizada em reunião extraordinária da Liga Carazinhense de Combate ao Câncer de Çarazinho e homologada 
pela Câmara Municipal:

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal; 440 - Fone: PABX; (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

I

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


.6\SIATJVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZMHO'RS

Liga Feminina de Combate ao Câncer, da pessoa a ser homenageada com a distinção 
“Mulher no Combate ao Câncer", tendo em vista as atividades do Outubro Rosa, 
Novembro Azul e Dezembro Laranja.

Vê-se que, atualmente, a Lei prevê a indicação da pessoa a ser 
homenageada em reunião extraordinária da Liga Carazinhense de Combate ao Câncer, o 
que o legislador pretende modificar, permitindo que seja pauta de reuniões ordinárias da 
entidade.

No caso, 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 legisladores, não cabendo, aqui, interferências neste 
sentido.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 082/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 6 de novembro de 2019.

Mateus Fóntapa Casali 
Assessor Jurídicoxtajytésa Diretora 

OAB/RS 75.302

Parágrafo único. A indicação da homenageada deverá ser comprovada, através da Ata da reunião supracitada, 
a ser enviada para Câmara Municipal. . _... - -
Art. 3o A referida distinção será entregue ánualmente em Reunião Ordinárja da Câmara Municipal durante o 
mês de Outubro junto às comemorações do "OUTUBRO ROSA”.
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