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Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2020.

Orientação Técnica IGAM 7.307/2020

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, solicita análise e orientações acerca 
de Projeto de Lei s/n^, datado de 31 de janeiro de 2020, de autoria do próprio Legislativo, que tem 
como ementa: "Institui no âmbito do Município de Carazinho/RS, política pública para garantia, 
proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autismo e dá outras 
providências".

I.

Preliminar e objetivamente, esclareça-se que a matéria já se encontra tratada pela Lei 
Federal n2 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para definir no seu art. I9, incisos I e li a pessoa com 
transtorno do espectro autista, bem como para reconhecê-la em todo o território nacional como 
pessoa com deficiência:

li.

Art. I9 Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.
§ l9 Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro 
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos 
seguintes incisos I ou li:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verba! 
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 
desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 29 A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 
deficiência, para todos os efeitos iegais. (grifou-se)

Como se vê, trata-se de uma política nacional, de aplicação indistinta em todo o 
território brasileiro. Portanto, não cabe ao Município fazer estas definições, se isto já está definido 
em lei federal.

Por sua vez, o Decreto n9 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que regulamenta a Lei 
Federal n9 12.764, de 27 de dezembro de 2012, dispõe sobre algumas situações práticas enfrentadas 
pelas pessoas com transtorno do espectro autista:

Art. I9 A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 
deficiência, para todos os efeitos legais.
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Art. 62 Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de 
estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
Art. 7s 0 órgão público federal que tomar conhecimento da recusa de matrícula de 
pessoas com deficiência em instituições de ensino vinculadas aos sistemas de 
ensino estadual, distrital ou municipal deverá comunicar a recusa aos órgãos 
competentes pelos respectivos sistemas de ensino e ao Ministério Público, (grifos 
nossos)

Isto é, 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, como o exemplo transcrito acima dos 
arts. 62 e 72 do Decreto n9 8.368, de 2014: assegurar matrícula em instituições de seu sistema de 
ensino.

Este é apenas um exemplo; outras ações no âmbito da educação e da saúde também 
representam o reconhecimento da pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com 
deficiência, a denotar o atendimento de seus direitos e o tratamento que, nessa condição, merecem 
receber.

Assim, não se trata de "instituir" ou "dispor" sobre os direitos das pessoas com 
transtorno do espectro autista; estes direitos já estão instituídos por lei federal. O próprio projeto de 
iei reconhece isso no art. 39. Ou seja, a legislação federal, por si só, já se impõe, não necessitando ser 
"recepcionada" pela regulamentação da legislação municipal.

Prosseguindo na análise, com relação à celebração de convénios e outros 
instrumentos pelo Executivo prevista no art. 18 do projeto de lei em exame, esclareça-se que estes 
são atos de gestão próprio deste Poder, não necessitando, em princípio, de autorização legislativa.

Esse é o entendimento de jurisprudência já consolidada. Como exemplo, cita-se a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIn n9 177-9, interposta pelo Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e publicada no DJU em 25 de 
outubro de 1996, para declarar inconstitucional o § 29 do art. 82 da Constituição Estadual, que 
determinava que os convénios "somente poderão ser postos em execução após aprovados pela 
Assembleia Legislativa". Entenderam os julgadores que o dispositivo ofendia a harmonia e 
independência que deve nortear as relações entre Poderes municipais. O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) segue o mesmo entendimento de considerar inconstitucional a 
autorização legislativa para celebração de convénios, a exemplo da seguinte ementa de sua 
jurisprudência:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. Artigo 
15, parte final, da Lei n.® 4.857, de 11 de novembro de 2011, que condiciona a 
contratação, parcerias ou convénio, para fins de instalação e operação de sistema 
de videomonitoramento em vias públicas, à prévia autorização legislativa. 
Ingerência indevida que malfere os princípios da independência e harmonia 
entre os Poderes. A deliberação sobre tal matéria é de iniciativa exclusiva do 
Executivo. Sanção que não convalida o vício de iniciativa. Presença de vício de 
inconstitucionalidade formal insanável, por afronta aos artígos 10, 60, inciso II, 
alínea d, e 82, incisos III, VII e XXI, todos da Constituição Estadual combinados com
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o artigo Io- da Carta Federal. JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Ns 70050620251, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/12/2012) (grifou-se)

Uma vez celebrado o convénio, o Chefe do Poder Executivo deverá comunicar à 
Câmara, como previsto no art. 116, § 2?, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe 
sobre licitações e contratos administrativos1. De qualquer forma, embora não se veja nada de grave 
em submeter diligentemente os interesses do Município na celebração de convénios e parcerias ao 
conhecimento prévio da Câmara de Vereadores, repita-se que, a rigor, tal não seria necessário 
constar como obrigação na lei.

Outrossim, convém abordar outro fato que deve ser observado quanto ao art. 27 do 
projeto de lei em exame, que determina ao Poder Executivo regulamentar a lei no prazo de 90 
(noventa) dias. Sobre este aspecto, o TJ/RS já se pronunciou:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12 E PARÁGRAFOS DA LEI N2 
1883/2009 DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA. MATÉRIA ATINENTE AO 
FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PROJETO APRESENTADO 
POR VEREADOR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SIMETRIA. ARTIGO 2o- DA LEI IMPUGNADA. EMISSÃO DE ORDEM AO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. Sobre o processo 
legislativo na esfera jurídica da União, o artigo 84, inciso VI, letra "a" da 
Constituição Federal atribui competência privativa ao Presidente da República, para 
dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por 
simetria, a regra se aplica aos Estados e aos Municípios. Assim, por tratar de 
matéria atinente ao funcionamento da administração municipal (...), e por ter sido 
apresentada por iniciativa do Poder Legislativo, padece de vício formal a Lei n? 
1.883/09, art. l® e parágrafos 12 e 22. Ainda, apresenta vício de 
inconstitucionalidade o artigo 22 da referida lei, que "determina" prazo para o 
cumprimento da medida. Com tal expressão, a Câmara efetivamente emitiu uma
ordem, criou uma obrigação ao Poder Executivo, o que não é aceitável em face do
princípio da harmonia e independência entre os poderes, inscrito no art. 10 da 
Constituição Estadual. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N2 70033823410, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 29/11/2010) (grifou-se)

Portanto, somente ao Executivo compete regulamentar as leis2 e o Legislativo não 
pode determinar-lhe esta obrigação, mantendo o equilíbrio da independência e harmonia entre os 
Poderes.

1 Art. 116. (...]
(...)
§ 2s Assinado o convénio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara 

Municipal respectiva. (grifou-se)

2 Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 53 - Compete privativa mente ao Prefeito:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução;
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Dessa forma, à luz de toda a fundamentação acima descrita, considera-se ilegítima a 

presente iniciativa do Poder Legislativo, fato que obsta demais análises.

Ante o exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei analisado, 
tendo em vista que a matéria já é objeto de legislação federal aplicável também ao Município, não 
necessitando de regulamentação no âmbito do ente municipal, bem como pelo vício de iniciativa 
para determinar atos como a celebração de convénios e a regulamentação da lei pelo Poder 
Executivo.

III.

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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