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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
82/2020

Matéria: PLL 031/2020

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADOR. 
INCLUSÃO DE ACADEMIAS E OUTROS COMO 
ATIVIDADE
CORONAVÍRUS (COVID-19). COMPETÊNCIA 
MATERIAL CONCORRENTE. LEI 13.979/2020. 
DECRETO ESTADUAL N. 55.240/2020.
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

ESSENCIAL. PANDEMIA

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. 
031, de 05 de agosto de 2020, de autoria de vereador, que visa reconhecer a prática de 
atividades físicas e exercícios físicos, ministrados por profissionais de Educação Física 
como atividade essencial.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o breve relato, passa-se a fundamentar.

O Projeto de Lei apresentado não evidencia que o vereador tratou de 
regime jurídico de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de 
secretarias e órgãos do Poder Executivo, não havendo nesse ponto vício formal de 
iniciativa. Portanto, cabível a propositura neste aspecto1.

No que se refere à competência material, o Município de Carazinho 
detém competência legislativa para cuidar da saúde, uma vez que a Constituição Federal 
definiu-a como comum a todos os Entes Federados.2

i (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.

2Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
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Entretanto, dada a instauração da pandemia do coronavírus (Covid- 
19), houveram alterações significativas no contexto social, económico e político, sendo que 
a definição das competências municipais e estatais, sejam elas legislativas ou 
administrativas, tomou contornos extremamente peculiares em razão do estado de 
calamidade pública.

Inicialmente, o Congresso Nacional por meio da Lei n. 13.979 editou 
regras para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus.

Em seguida, foi publicada a Medida Provisória n. 926/2020 pelo 
Presidente da República, na qual se dispôs que as medidas adotadas pelos entes públicos 
deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades 
essenciais, bem como que o Presidente iria dispor, por meio de Decreto, quais seriam tais 
serviços e atividades.

Contudo, em 15 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, referendou a medida cautelar deferida em março, pelo ministro Marco Aurélio, 
na ADI n° 6341/DF, dando interpretação conforme à Constituição e confirmando o 
entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória n° 
926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência 
concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo 
Distrito Federal e pelos municípios.3

No mesmo sentido, em 08 de abril de 2020, o ministro Alexandre de 
Moraes, reafirmou a competência dos demais Entes federados e, nos autos da ADPF n° 
672/DF, assegurou aos governos estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas 
atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de 
medidas restritivas durante a pandemia da Covid19, tais como a imposição de 
distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 
atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras.4

Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de 
interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei n0 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de 
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante 
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli 
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme â letra b do inciso VI do art. 3o. os Ministros Alexandre de Moraes e 
Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus 
curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo 
interessado, o Ministro André Luiz 4 de Almeida Mendonça. Advogado-Geral da União; e. pela Procuradoria-Geral da 
República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto 
Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por 
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

4 Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito 
de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em 
defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e 
manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitandose o 
exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia 
de COVID-19. Lamentavelmente, contudo, na condução dessa crise sem precedentes recentes no Brasil e no Mundo, mesmo 
em assuntos técnicos essenciais e de tratamento uniforme em âmbito internacional, é fato notório a grave divergência de 
posicionamentos entre autoridades de níveis federativos diversos e, inclusive, entre autoridades federais componentes do 
mesmo nível de Governo, acarretando insegurança, intranquilidade e justificado receio em toda a sociedade.
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Em que pese a relativização da referida competência administrativa 
material, não se retira a competência legislativa da União para fixar normas gerais, de 
observância cogente pelos Estados, nem a competência dos Estados de suplementar as 
normas gerais, que deve ser observada pelos Municípios na edição de seus atos 
normativos. Nesse sentido:

Partindo-se de lais premissas, absolutamente consentâneas com a 
Constituição Federal, como já referido, surgem algumas questões merecedoras de 
destaque. Prímeiramente, é óbvio que o exercício das competências administrativas 
(ou materiais), de cada um dos entes federativos haverá de observar os ditames 
veiculados por normas gerais editadas pela União.

Disso resulta, pois, que as competências administrativas de competência de 
todos os entes federativos para o enfrentamento do COVID-19 sujeitam-se aos 
ditames da Lei 13.979/2020. Ou seja, evidentemente trata-se de competências 
administrativas que não podem se desgarrar dos instrumentos de enfrentamento 
previstos no artigo 3°, da referida lei.

Aliás, lembre-se que, em razão do acima referido, nem mesmo lei estadual, 
distrital ou municipal poderiam ampliar, ou mesmo restringir as medidas 
contempladas na Lei 13.979/2020. Contudo, desde que observados tais limites 
contidos nas normas gerais editadas pela União, os entes federativos poderiam, no 
exercício de regulamentação do exercício do poder de polícia administrativa, editar 
suas respectivas normas legais ou infralegais. Dai porque o sem número de 
decretos editados por Estados membros, pelo Distrito Federal ou por Municípios nos 
últimos dias.
I...1

Desta forma, a título de conclusão deste tópico, propõe-se o seguinte: a) o 
art. 23, II, da Constituição Federal reconhece a competência administrativa (ou 
material) concorrentes a todos os entes federativos para o cuidado da saúde; b) o 
exercício se tais competências concorrentes haverá de observar as normas gerais 
contidas na Lei 13.979/2020; c) o art. 3o, § 7o, da Lei 13.979/2020 estabelece que, 
em todos os casos, as medidas administrativas de enfrentamento ao COVID-19 
podem ser impostas pelo Ministério da Saúde, em outros por gestores locais de 
saúde desde que autorizados pelo Ministério da Saúde e, por fim, há casos em que 
algumas medidas podem ser levadas a efeito por gestores locais de saúde 
independentemente de autorização; [...] e) quanto à quarentena, medida mais 
abrangentes de enfrentamento do COVID-19, ainda que necessária a adoção de tal 
medida, devem ser resguardados o exercício e o funcionamento dos serviços 
públicos e das atividades essenciais; 0 as autoridades administrativas não poderão 
se desgarrar dos dados científicos e estatísticos manejados pelos órgãos sanitários, 
fundamentaimente o Ministério da Saúde, quando da qualificação ou desqualificação 
de serviços públicos e atividades essenciais, a terem seu exercício e funcionamento 
resguardados (mantidos), sob pena de violação ao art. 3o, § 1o, da Lei 13.979/2020; 
g) da sistemática normativa que se extrai do art. 3o, § 8o e 9o, da Lei 13.979/2020 e 
dos decretos presidenciais já editados, tem-se que as atividades neles 
exemplificativamente referidas não podem ser ampliadas ou restringidas por 
Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios, os quais igualmente devem ser 
fundamentados em critérios cientificos;[...]5

Portanto, o exercício da competência comum material dos entes 
federados deve observar as normas gerais positivadas pela União, sujeitando-se aos 
ditames da Lei 13.979/2020.

MAFFINI, Rafael. COVID-19: análise critica da distribuição constitucional de competências. Revista Direito e Práxis, Ahead of 
print.
Ups://vAvw.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceajurarticle/view/49702/33142. Acesso em 12/08/2020.

Rio de Janeiro. 2020. Disponível linkem:
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Veja-se que o artigo 24 da Constituição Federal disciplina a 
competência concorrente, definindo ser competência da União Federal legislar sobre 
produção, consumo e proteção à saúde, competindo aos Estados-Membros suplementar as 
normas gerais por ela fixada, e, aos Municípios, suplementar as normas positivadas pela 
União e pelos Estados6

No caso, a Lei Federal 13.979 define (i) quais medidas podem ser 
adotadas pelos entes federados para a contenção da Pandemia, (ii) quais os critérios 
devem ser observados para a sua aplicação e (iii) definiu quais estabelecimentos comerciais 
que exercem atividade essencial e que não podem ser interrompidas pelas medidas de 
contenção da Pandemia (quarentena).

Da mesma forma, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
baseia-se em fundamentados estudos técnico-científicos multidisciplinares, como é o caso 
do Sistema de Distanciamento Controlado, instituído pelo Decreto Executivo n° 
55.240/2020.

Portanto, a Lei Federal foi positivada pela União Federal, no 
exercício pleno de sua competência para fixar normas gerais. Exercitada a competência 
legislativa pela União, suspende-se a eficácia das normas estaduais que forem contrárias 
ao teor do instrumento normativo federal, nos termos do artigo 24, §4°, da Constituição da 
República.

Em sendo assim, a legalidade dos Decretos Estaduais e Municipais 
deve ser aferida à Luz da Lei 13.979, que estabelece limites para o exercício da 
competência pelos entes federados, que devem pautar suas decisões com base em critérios

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, económico e urbanístico;
II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao património histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
Emenda Constitucional n° 85, de 2015)
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ Io No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
13.874, de 2019)
§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
Lei n° 13.874, de 2019)
§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.
§ 4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
(Vide Lei n° 13.874, de 2019)

(Vide Lei n° 13.874, de 2019)

(Redação dada pela

(Vide Lei n°

(Vide

(Vide Lei n° 13.874, de 2019)
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científicos e informações estratégicas de saúde.

Portanto, não há como o Município, por meio da Câmara Municipal, 
criar lei que defina suas próprias exceções e definir o que é ou não atividade essencial, em 
dissonância ao sistema de enfrentamento vigente, uma vez que será inegável o prejuízo ao 
próprio esforço conjunto dos demais Entes federados.

Assim, verifica-se que o projeto em questão incorre no que dispõe o 
artigo 44 do Decreto Estadual n° 55.154/2020, já que não encontra guarida nos incisos I e II 
do artigo 30 da Constituição Federal, pois, ao que se propõe, vai muito além do eventual 
interesse local e suplementação da legislação federal e estadual.7

POR TAÍS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
inviabilidade técnico-jurídica do Projeto de Lei n. 31/2020.

E a fundamentação.

E a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho - RS, 13 de agosto de 2020.

Natani Beffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366

7 (Dec 55.154): Art. 44. Fica suspensa a eficácia das determinações municipais que conflitem com as normas estabelecidas 
neste Decreto, respeitada a atribuição municipal para dispor sobre medidas sanitárias e interesse exciusrvamente local e de 
caráter supletivo ao presente Decreto.
(CF) Art, 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local:
II • suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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