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ORIENTAÇÃO TECNICA 
41/2020

Matéria: PL 17/2020

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROJETO DE LEI. INICIATIVA CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. ACORDO DE 
COOREPAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E 
ESTADO. CUSTEIO DE MÃO DE OBRA PARA 
REFORMA NA DPPA. REALIZAÇÃO DE 
OBRAS NO BATALHÃO DA POLÍCIA 
MILITAR. CRIAÇÃO DE DESPESAS. 
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A LC 
101/00. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM 
RESSALVAS.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 

Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 

orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 

17, de 28 de abril de 2020, de autoria do Poder Executivo, incluindo alínea “e”, no inciso I e 

alínea "b”, no inciso II do artigo Io, da Lei n. 8.342, de 10 de abril de 2018.

Em anexo foi juntada a exposição de motivos, o Projeto da Reforma 

da Delegacia de Pronto Atendimento de Carazinho e planta baixa da área a ser 

pavimentada no 38° Batalhão da Policia Militar de Carazinho.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de fei autoriza o Município de Carazinho a custear a mão 

de obra necessária para a reforma e ampliação do prédio da Delegacia de Polícia de Pronto 

Atendimento de Carazinho e a realizar o asfaltamento de 1.054m2 da área externa do 38° 

Batalhão da Polícia Militar.

Amplia-se, assim, o rol do artigo 1o, da Lei n°8.342 de 10 de abril de 

2018, que autoriza o poder executivo Municipal a firmar Acordo de Cooperação com o 

Estado do Rio Grande do Sul, por Intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com 

Interveniência da Brigada Militar, da Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, visando a
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conjugação de esforços para qualificação da Segurança Pública no Município de Carazinho.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, considerando 

se tratar de matéria de interesse local (acordo de cooperação entre Município e Estado), não 

havendo vicios neste particular1.

A iniciativa desta proposição de lei também é legitima, tendo em vista 

envolver matéria orçamentária, sendo privativa, pois, do Prefeito Municipal2.

0 instrumento utilizado (projeto de lei ordinária), da mesma forma, 

encontra-se certo, por não envolver matéria que deva ser veiculada por meio de projeto de 

lei complementar3.

No mais.

Verifica-se que há a necessidade de o projeto de lei observar a Lei 

Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal), tendo em vista que o 

acréscimo pretendido importará na assunção de despesas pelo Município de Carazinho.

(CRFB): Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local:

(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, prémios 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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Assim sendo, devem constar no projeto de lei a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro referente a este exercício e aos dois subsequentes e a 

declaração do ordenador da despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com 

a lei de diretrizes orçamentárias.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 

viabilidade técnico-jurídica do PL 017/2020, desde que atendida a ressalva acima indicada.

E a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho - RS, 06 de maio de 2020.

Natarrr Beffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366
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