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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
33/2020

Matéria: PLL 16/2020
Ementa: PROGRAMA MERENDA EM CASA. INICIATIVA DE 
VEREADOR. POLÍTICA PÚBLICA. ESTADO DE CALAMIDADE. 
SAÚDE PÚBLICA (COVID-19). CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. 
POSSIBILIDADE. 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. 16, de 03 de abril de 2020, de autoria de 
vereador, que visa instituir o Programa “Merenda em Casa” no âmbito do Município de Carazinho.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei busca instituir o “Programa Merenda em Casa”, para que 
os alunos das redes de ensino municipais e estaduais do Município de Carazinho não fiquem 
privados de realizar suas refeições durante a Pandemia de Covid-19, decretada pela Organização 
Mundial de Saúde no dia 10 de março de 2020.

Conforme Decreto Municipal n. 14/2020, as aulas da rede municipal de 
ensino estão suspensas por tempo indeterminado. Da mesma foram, o Decreto Estadual n. 
55.118/2020 previu a suspensão de aulas da rede estadual até o dia 03/04/2020, o qual foi 
prorrogado por meio do Decreto Estadual n. 55.154/2020, por tempo indeterminado.

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:
I - 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;
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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.

No mais.

É de conhecimento público e notório que a merenda escolar é essencial 
aos alunos, configurando a principal refeição para parcela dos discentes e que ficará prejudicada 
durante suspensão das aulas. Assim, a instituição de políticas públicas emergenciais é medida que 
se impõe, para assegurar os direitos máximos de crianças e adolescentes, conforme preveem a 
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O projeto de lei em questão prevê a implantação do Programa “Merenda 
em Casa”, destinado a auxiliar as famílias dos alunos da educação infantil e ensino fundamental da 
rede pública municipal de ensino que não apresentam condições de custear as necessidades 
básicas dos menores com a renda do respectivo grupo familiar, no período de suspensão das 
atividades escolares presenciais devido ao estado de calamidade pública municipal decorrente da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Ressalta-se, de início, que na data de 08 de abril de 2020 entrou em vigor 
a Lei Federal n. 13.987/2020, que incluir o art. 21-A à Lei 11.947/2009, com a seguinte previsão:

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de 
educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica 
autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição 
imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com 
acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos 
financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.”

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.
3 (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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Desse modo, instituída lei de âmbito federal que prevê a distribuição de 
alimentos ou recursos financeiros aos alunos das redes públicas de ensino e seus familiares, 
desnecessária se mostra que seja novamente referendada a lei em âmbito municipal.

Nesse ponto, a partir de um controle de justificabilidade ou de 
sustentabilidade, expressões, de origem alemã, empregadas pelo min. Gilmar Mendes no RE 
635.659-SP (21/8/2015), tem-se que a futura lei contraria o princípio constitucional da 
razoabilidade, visto que a decisão legislativa de sua criação deixa de observar os dados objetivos 
então existentes, só servindo de contribuição para a chamada crise legislativa ou inflação 
legislativa, que nada mais é do que a expansão do processo legiferante, visando à produção de leis 
em excesso.

Entretanto, no art. 4º do PLL, há a previsão de que “as despesas 
decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias ou de créditos 
extraordinários abertos para o enfrentamento do estado de calamidade pública municipal 
decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”. 

Nesse ponto verifica-se que o que está abarcado pela lei federal faz 
referência às “dotações orçamentárias próprias”, de modo que a há plena possibilidade de o ente 
municipal conceder créditos extraordinários destinados a este fim, o qual poderá ser feito nos 
termos do art. 4º do PLL.

Conforme o disposto no artigo 167, § 3º4, da Constituição Federal, a 
abertura de crédito extraordinário somente será admitida para cobrir despesas imprevisíveis e 
urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

No mesmo sentido segue o artigo 41, inciso III5, da Lei 4.320/1964 que, 
ao elencar as espécies de crédito adicional, definiu o crédito extraordinário como aquele destinado 
a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Dessa forma, é plenamente possível a abertura de crédito extraordinário 
para enfrentar os prejuízos decorrentes de situações imprevistas que tenham dado origem ao 
estado de calamidade, observando-se que a abertura deverá ocorrer, no caso de dos Municípios, 
por meio de decreto do Poder Executivo, que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, 
conforme art. 44 da Lei 4.320/1964.

4 § 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.
5 Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
[...]
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.
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Outrossim, é necessário que seja observado que a Lei Orgânica do 
Município, quanto à abertura dos créditos extraordinários, condiciona que haja prévia autorização 
legislativa.6

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade 
técnico-jurídica do PLL 16/2020, observadas as ressalvas acima destacadas.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 11 de abril de 2020.

Natani Beffart do Nascimento
Assessora Jurídica da Mesa Diretora

OAB/RS 89.366

6 Art. 91. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem a prévia 
inclusão no Plano Plurianual do setor público ou sem lei que autorize a inclusão.
[...]
   § 2º A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes da calamidade pública, com a aprovação de dois terços dos componentes do Poder Legislativo.


