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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
22/2020

Matéria: PLL 11/2020
Ementa: IDOSO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. 
POLÍTICA PÚBLICA. PRÁTICA DE ESPORTES. ANO ELEITORAL 
EXECUÇÃO DIFERIDA. PRAZO DE VACÂNCIA. NECESSIDADE,
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n® 11, de 26 de fevereiro de 2020, de autoria de 
vereador, que Institui no Município de Carozinho a Política de Incentivo à Prática de Esportes para 
Idosos e dá outras providências.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei institui a Política de Incentivo à Prática de Esportes para 
Idosos, com o objetivo de desenvolver ações, programas e atividades voltadas para o bem-estar e a 
melhoria da qualidade de vida dos idosos. Prevê diretrizes e dispõe que as entidades e organizações 
representativas do idosos legalmente constituídas poderão apresentar propostas e projetos, bem 
como organizar e promover os eventos esportivos.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, e a iniciativa legislativa é concorrente entre os poderes, por não envolver cargos e 
empregos públicos, servidores públicos e atribuições de órgãos e/ou secretarias2.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções. fl
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O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, uma vez não se 
tratar de matéria que deva ser veiculada mediante lei complementar3.

Nomais.

A instituição de política pública que propicie aos idosos a prática de 
esportes vai ao encontro do dever constitucional imposto ao Estado de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida (CF/1988, art. 230).

Todavia, além das normas orçamentário-financeiras, a sua efetivação 
depende da observância, tanto da Lei Complementar Municipal n^ 232/2019, que Institui o Sistema 
Municipal de Desporto, quanto da Lei Federal n^ 13.019/2014, que Institui o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil.___________________________________________

De mais a mais, a implantação do programa no ano de 2020 encontra 
vedação no § 10 do art. 73 da Lei das Eieições, porquanto não se trata de programa social 
autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, que é justamente uma das 
exceções trazidas pela norma. ___________________________________________________

Assim, sugere-se que a minuta de lei apresente um período de vacatio 
legis, seja peia vedação constante na Lei das Eleições, seja pela necessidade de planejamento do 
programa, visto não se tratar de lei de pequena repercussão4.________________________________

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I- Código de Obras;
II- Códigode Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII -Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1» - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 22 - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
4 (LC 95/1998): Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que 
dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de 
pequena repercussão.
§ lo A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da 
data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. (Incluído 
pela Lei Complementar n9107, de 26.4.2001)
§ 2o As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta lei entra em vigor após decorridos (o 
número de) dias de sua publicação oficial. Al(Incluído pela Lei Complementam9107, de 26.4.2001)
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POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PIL 
11/2020, desde que observadas as ressalvas acima destacadas.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 02 de março de 2020.

LUÍS FERNAND
Procurador do F 
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