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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

30/2020 
 
 

Matéria: PL 12/2020 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. DECLARA ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA. CONVALIDA AS MEDIDAS 
DO DECRETO 18/2020. FLEXIBILIZA AS NORMAS 
FISCAIS. AUTORIZA A SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 
TRIBUTÁRIOS NÃO VENCIDOS. AUTORIZA A 
PRORROGAÇÃO DOS ALVARÁS SANITÁRIOS. 
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AUTORIZA A ABERTURA 
DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS. AUTORIZA A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO 
11.220/2020 DA ALRS. CONSIDERAÇÕES. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL 
 
 

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora pública Viviane Muller 
Menezes Nunes à Procuraria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei nº 12, de 20 de março de 2020, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que “Reconhece a calamidade pública municipal. 
Convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal nº 18, de 19 de março de 2020; 
autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias do 
exercício de 2020 e dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e dá outras providências”. 

 
Os motivos foram apresentados. 
 
É o brevíssimo relato. 
 
O projeto de lei reconhece o estado de calamidade pública municipal 

em razão da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). 
Convalida as medidas previstas no Decreto Municipal nº 18, de 19 de março de 2020. Dispensa 
o atingimento dos resultados fiscais previstos na LDO 2020 e autoriza a limitação de empenho e 
movimentação financeira. Prorroga as isenções e vencimentos de dívidas vincendas de natureza 
tributária e não tributária do exercício de 2020, sem incidências dos consectários legais. Autoriza 
a prorrogação dos vencimentos dos alvarás sanitários por 90 (noventa) dias. Autoriza a 
contratação emergencial de profissionais da saúde (12 técnicos de enfermagem, 8 enfermeiros 
ESF e 8 Médicos ESF) pelo prazo de três meses, prorrogáveis por igual período. Autoriza a 
abertura de créditos extraordinários e a dispensa de procedimentos licitatórios. 
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A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 

medidas de interesse local, e a iniciativa legislativa está correta, por ter sido apresentada pelo 
Prefeito Municipal1. 

O instrumento utilizado está certo, visto não envolver matéria que 
deva ser veiculada por meio de lei complementar2. 

 
No mais. 
 

 
1 (CF/1988): Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de 
ensino fundamental; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual. 
(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 orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios ou 
subvenções. 
(LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
I - Código de Obras; 
II - Código de 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. 
§ 1º Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de 
Vereadores. 
§ 2º As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos. 
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A declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto nº 55. 128, de 19 de 
março de 2020, por si só, reflete nas relações jurídicas locais. 

 
Da mesma forma, o Decreto Municipal nº 18, de 19 de março de 2020, 

por si só, importa em diversas flexibilizações administrativas, independente de lei em sentido 
estrito. 

 
Assim, a partir do reconhecimento de calamidade pública, alguns 

efeitos jurídicos são: 
 

• restrições decorrentes do poder de polícia;  
 

• para efeitos licitatórios, a possibilidade de dispensa de licitação e 
a possibilidade de suspensão da execução dos contratos 
administrativos e o atraso no pagamento devido pela 
Administração (Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 24, IV; 78, XIV, XV); 
 

• para efeitos fiscais, a suspensão de prazos, limitação de empenho 
e a dispensa do atingimento dos resultados fiscais previstos nas 
respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias (Lei Complementar nº 
101/2000, art. 65; Lei Federal nº 4.320/1965, art. 59). 

 
Em relação aos efeitos fiscais nos municípios, a flexibilização estava 

condicionada à aprovação pela Assembleia Legislativa, conforme art. 65 da LC nº 101/2000, o 
que, felizmente, aconteceu, por meio do Decreto Legislativo nº 11.220, de 19 de março de 2020, 
com efeitos até 31 de dezembro de 2020, admitida prorrogação. 

 
Já em relação às matérias que dependem de lei municipal para que 

possam surtir efeitos jurídicos, como: i) a prorrogação de isenções e dívidas fiscais e de alvarás 
sanitários (arts. 4º e 5º); ii) a contratação emergencial de profissionais da saúde, pelo prazo de 
três meses, prorrogáveis e iii) a autorização para abertura de créditos extraordinários, tem-se 
que: 

• a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e não 
tributários ainda não vencidos obedece ao artigo 150 da 
Constituição Federal de 1988 e ao artigo 151 e seguintes do Código 
Tributário Nacional, e as consequências orçamentário-fiscais da 
prorrogação das isenções estão abrangidas pela flexibilização dos 
resultados fiscais já destacada.  

• a contratação emergencial de profissionais da saúde obedece ao 
artigo 37, IX e ao artigo 169, ambos da Constituição Federal de 
1988, por estar caracterizada necessidade temporária de 
excepcional interesse público e haver dotação orçamentária para 
o custeio das despesas, além de autorização na LDO 2020; e 
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• a autorização de abertura de crédito extraordinário obedece ao 
artigo 167, §§ 2º e 3º da Constituição Federal de 1988. 

 
Por fim, não se constata qualquer violação à Lei Federal 9.504/1997 

(Lei das Eleições), visto ser público e notório que todas as medidas adotadas pelas autoridades 
possuem caráter humanitário, sem qualquer intenção de comprometer a igualdade de 
oportunidades entre os concorrentes ao pleito municipal. 

 
POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL nº 

12/2020.  
É o fundamento. 
É a conclusão, salvo melhor juízo. 
 

Carazinho, 21 de março de 2020. 
 
 

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador do Poder Legislativo 

Matrícula 50020 
OAB/RS 93.542 


