
Porto Alegre, 3 de dezembro de 2019.

Orientação Técnica IGAM nº 57.985/2019

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho, solicita análise e
orientações acerca do Projeto de Lei s/nº, datado de 25 de novembro de 2019, de
autoria do próprio Legisla vo, que tem como ementa: “Cria o Fundo Municipal de
Apoio às Estradas Rurais do Município de Carazinho (FUNDESTRADAS) e dá outras
providências”.

II. Preliminarmente, a matéria objeto do projeto de lei em análise
encontra-se inserida nas competências legisla vas conferidas aos Municípios,
conforme dispõem a Cons tuição Federal1 e a Lei Orgânica Municipal2.

Porém, para a criação de fundo especial como o Fundo Municipal de
Apoio às Estradas Rurais, de natureza contábil, aplica-se a seguinte regra da Lei
Orgânica do Município:

Art. 29 São de inicia va do Prefeito as leis que disponham sobre:
(…)
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de
créditos ou conceda auxílios, prêmios ou subvenções.  (grifos nossos)

Acerca da inicia va para as proposições legisla vas, o
cons tucionalista José Afonso da Silva3 ensina o seguinte:

A inicia va legisla va é o ato pelo qual se dá início ao processo legisla vo,
mediante apresentação de projetos de lei, de decreto legisla vo ou de
resolução, conforme se queira regular a matéria dependente de um
desses atos.
A inicia va, portanto, é a fase que deflagra o processo legisla vo e o seu

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 7º - A competência legisla va e administra va do Município, estabelecida nas Cons tuições Federal e
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

3 Manual do Vereador. São Paulo, Malheiros, 1997, p. 107.
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exercício depende fundamentalmente de delegação legisla va. Assim, a
inicia va pode ser vinculada, priva va ou concorrente. (grifamos)

Com efeito, verifica-se que uma proposição sobre esta matéria,
proposta pelo Legisla vo, revela a função de dispor sobre matéria que é de pica
atribuição do Execu vo, além de impor expressa ou implicitamente obrigações a este
Poder. Em que pese o mérito de uma proposição como esta no âmbito do Legisla vo
Municipal, esclareça-se que na competência cons tucionalmente delegada aos
Municípios para dispor sobre a matéria em análise, o exercício de tal autonomia se
dá mediante os limites da independência e harmonia entre os Poderes, consoante o
postulado previsto na Cons tuição Federal e reproduzido na legislação dos outros
entes federa vos4.

O Tribunal de Jus ça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) se
posiciona pela reserva de inicia va ao Prefeito em relação a matérias como a da
emenda legisla va em análise, a exemplo das ementas a seguir transcritas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONSELHO
MUNICIPAL DO DESPORTO E FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO. É
incons tucional a Lei Municipal, de inicia va de vereador, que dispõe
sobre a cons tuição do Conselho Municipal do Desporto, criando o
Fundo Municipal de Desporto a ele vinculado. Incons tucionalidade
formal por vício de inicia va. Matéria a nente à criação, estruturação e
atribuições de órgão da administração pública, da competência
priva va do Poder Execu vo. Violação aos arts. 8°, 10, 60, II, d e 82, V da
Cons tuição Estadual. Ação julgada procedente. (Ação Direta de
Incons tucionalidade Nº 70004861605, Tribunal Pleno, Tribunal de
Jus ça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 17/11/2003) (grifou-se)

ADIN. VALE VERDE. LEI Nº 926 DE 28 DE MARÇO DE 2008, QUE CRIA O
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA - E
O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-. ORIGEM
LEGISLATIVA. VÍCIO FORMAL. EM SE TRATANDO DE ÓRGÃO DE
COOPERAÇÃO GOVERNAMENTAL, É DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE
DO EXECUTIVO O PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE SUA CRIAÇÃO,
ESTRUTURAÇÃO E ATRIBUIÇÕES, A TEOR DO ART. 60, II, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de

4 Cons tuição Federal:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo, o Execu vo e o Judiciário.
Cons tuição do Estado do Rio Grande do Sul:
Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo, exercido pela Câmara

Municipal, e o Execu vo, exercido pelo Prefeito. (grifou-se)
Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 3º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legisla vo e o Execu vo.
Parágrafo Único – Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos Poderes delegar

atribuições e ao cidadão inves do na função de um deles, o exercício de função em outro. (grifou-se)
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Incons tucionalidade Nº 70024772329, Tribunal Pleno, Tribunal de
Jus ça do RS, Relator: Vasco Della Gius na, Julgado em 20/10/2008,
publicação DJ 26/11/2008) (grifou-se)

A tulo de exemplo, cita-se também jurisprudência do Tribunal de
Jus ça do Estado de São Paulo, que compar lha do mesmo entendimento:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 3.594, DE 29 DE
MAIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, QUE 'DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS -
FMPDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - NORMA DE INICIATIVA
PARLAMENTAR QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL
SUBORDINADO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO EXERCÍCIO CABE AO
PREFEITO - VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL - AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47,
INCISOS II E XIV, 144, 174, INCISO III, § 4º, ITEM 1, E 176, INCISO IX, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -
AÇÃO PROCEDENTE". "A ins tuição de fundos depende de prévia
autorização legisla va, nos termos do ar go 176, inciso IX, da Cons tuição
Paulista, e sua implantação deve estar incluída na lei orçamentária anual,
cuja inicia va é exclusiva do Chefe do Poder Execu vo, a teor do disposto
no ar go 174, inciso III c.c. § 4º, item 1, do mesmo diploma". "A ingerência
da Câmara Municipal na esfera de competência exclusiva do Prefeito
implica transgressão ao princípio da independência e harmonia entre os
poderes previsto no ar go 5º, caput, da Cons tuição Estadual". "A
ausência de especificação de fonte de custeio apenas conduz à
inexequibilidade da norma no ano em que foi aprovada, não traduzindo
infringência ao disposto no ar go 25 da Cons tuição Estadual". (TJSP;
Direta de Incons tucionalidade 2166070-46.2018.8.26.0000; Relator (a):
Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Jus ça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de Registro:
14/11/2018)  (grifos nossos)

Ou seja, os Tribunais têm entendido que a matéria é priva va do
Execu vo, por ter conteúdo orçamentário. Dessa forma, infere-se ilegí ma a
inicia va para a emenda legisla va ora analisada, o que dispensa outras análises
materiais.

III. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade do Projeto de Lei
analisado, pela via da inicia va parlamentar, por se referir a matérias de
competência priva va do Execu vo, contrariando assim o princípio da independência
e harmonia entre os Poderes, as disposições das Cons tuições Federal e Estadual, a
Lei Orgânica do Município, além da orientação jurisprudencial consolidada.
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