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Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2020.

Orientação Técnica IGAM ns 7.308/2020

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, solicita análise e orientações acerca 
de Projeto de Lei s/n2, datado de 31 de janeiro de 2020, de autoria do próprio Legislativo, que tem 
como ementa: "institui a carteira de identificação do autista no âmbito do Município de Carazinho e 
dá outras providências".

I.

II. Preliminarmente, esclareça-se que a matéria encontra-se inserida nas competências
legislativas conferidas aos Municípios, conforme dispõe a Constituição Federal1. Por sua vez, a Lei 
Orgânica Municipal2 reproduz as diretrizes constitucionais acerca da autonomia deste ente federativo 
para legislar sobre matérias de interesse local.

Demonstrada a competência legiferante do Município, examine-se a proposição sob a 
ótica da iniciativa legislativa. Sobre este aspecto, André Leandro Barbi de Souza3ensina o seguinte:

É a fase do processo legislativo que deflagra a elaboração de uma lei, abríndo etapa 
externa da atividade legislativa, com a pública e transparente discussão e 
deliberação de seu conteúdo, em uma casa parlamentar.
A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se disponível 
ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa permanente ou 
especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há situações, no entanto, em que o 
exercício da iniciativa de uma lei é reservado. Nessas hipóteses, apenas quem 
detém competência para propor o projeto de lei pode apresentá-lo. (grifou-se)

Assim, na intenção de estabelecer esse direito às pessoas que têm transtornos do 
espectro autista, a proposição em análise acaba por se reportar a algumas matérias que competem a 
órgãos do Executivo, a exemplo dos documentos exigidos pelo "órgão municipal competente" para 
emissão da CIA (art. 39, caput), a definição do órgão competente pela CIA em decreto do Executivo 
(art. 59), o prazo determinado de 15 (quinze) dias para o "órgão responsável" emitir a CIA (vide art. 62 
do PL), a regulamentação da lei pelo Executivo no prazo de 30 (trinta) dias (art. 72 do PL) consoante

Art. 30. Compete aos Municípios:
I • legislar sobre assuntos de interesse locai;

2 Art. 72 - A competência legislativa e administrativa do Município, estabelecida nas Constituições Federal e Estadual, será 
exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

3 A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32.
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dispõe a Lei Orgânica Municipal, afrontando assim o princípio da independência e harmonia entre os 
Poderes4:

Art. 29 São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
(...)
Ill - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos 
equivalentes e órgãos da administração pública; (grifou-se)
(...)
Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito:
(...)
X - planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais; (grifou-se)

A bem da verdade, a própria citação da Lei Federal n2 13.977, de 8 de janeiro de 
2020, nos arts. I9 e 49 do projeto de lei em exame, vem em desfavor da viabilidade da proposição, 
pois se a criação da CIA, ou melhor, da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea) já está prevista nesta norma federal, o que o Município tem a fazer é 
cumpri-la e não legislar por meio de norma própria, pois já consta no texto legal desta forma:

"Art. 3e-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto 
atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e 
privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
§ le A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante requerimento, 
acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (grifou-se)

Ou seja, trata-se de uma política nacional, de aplicação indistinta em todo o território 
brasileiro. Assim, a participação dos Municípios na Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, não consiste na criação de uma norma própria, mas em 
garantir em seu âmbito o cumprimento da legislação federal, que, por si só, já se impõe, não 
necessitando ser "recepcionada" pela regulamentação da legislação municipal.

Outrossim, o Projeto de Lei em exame estabelece no art. 39 que a CIA será expedida 
"sem qualquer custo", porém, não informa de qual fonte sairão os recursos públicos para custeio 
desta emissão, nem mesmo indicando genericamente a conhecida expressão “dotações 
orçamentárias próprias".

4
Constituição Federal:
Art. 22 Sao Poderes da União, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul:
Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, 

e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 39 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo Único - Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições e 
ao cidadão investido na função de um deles, o exercício de função em outro, (grifou-se)
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Por um lado, diga-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não há esta 
interferência entre os Poderes em casos como este, a exemplo do que se destaca no trecho transcrito 
abaixo decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) n9 745660 pelo Ministro Dias 
Toffoli:

Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura 
qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que 
qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 
Executivo. AS'hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em 
numerus ciausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil — matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...)" (ADI n? 3394/AM, Rei. 
Min. Eros Grau, Dje 15/8/08). (grifamos)

Dessa forma, o STF sustenta que a análise da constitucionalidade da iniciativa deve 
cingir-se à$ matérias elencadas no dispositivo constitucional do art. 61, § l9, da CF, para o Executivo, 
aplicável aos Municípios pelo princípio da simetria.

Por outro lado, com a retirada dos dispositivos citados do texto do projeto de lei 
(arts. 39, 59, 69 e 79} pois a sua permanência no texto constitui impedimento à viabilidade da 
proposição, a proposição acaba por ficar "esvaziada" de sentido.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade parcial do Projeto de Lei analisado, 
orientando-se apenas a reescrevê-lo de forma a retirar os arts. 39, 59, 69 e 79 ou reelaborar o texto 
desses artigos a fim de não atribuir nenhuma determinação ao Executivo.

III.

Embora a proposição pareça ficar "esvaziada" de sentido com a retirada dos citados 
arts. 39, 59, 65 e 79, já que a sua permanência no texto constitui impedimentos à viabilidade da 
proposição, a rigor, apenas os demais artigos do projeto de lei não contêm inconstitucionalidades.

Por fim, já que se trata de um objeto meritório, a título de sugestão, também pode-se 
fazer a proposição sob a forma de Indicação ao Executivo, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, pois assim o Vereador preserva a autoria da proposição legislativa perante o 
agente politico que detém competência para a matéria.

O IGAM permanece à disposição.

Brunno Bossle
OAB/RS 92.802 
Supervisor Jurídico do IGAM

Roger Araújo Machado
OAB/RS 93.173B 
Consultor do IGAM
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