
o

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGlSTICA
CMUHRO-RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
83/2020

Matéria: PLL 32/2020
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. AUTORIA DE 
VEREADORES. TRANSPARÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS. 
APRIMORAMENTO DO CONTROLE EXTERNO DO PODER 
LEGISLATIVO LOCAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MÁXIMA 
EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA 
ENTRE PODERES. NÃO VIOLADO. REGRAS ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRAS. NATUREZA IRRELEVANTE. EVENTUAL 
DESCUMPRIMENTO QUE OCASIONA INAPLICABILIDADE E NÃO 
INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NATUREZA CIVIL DAS SANÇÕES E 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ERRO 
MATERIAL. 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® 32, de 10 de agosto de 2020, de autoria de 
vereadores, que Institui o Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas - SISTCOP no 
Município de Carazinho.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei dispõe que o SISTCOP será disponibiiizado no sítio eletrónico 
oficial do Município de Carazinho, com acesso facilitado e destacado na respectiva página inicial e no 
portal de transparência, também podendo ser disponibiiizado em formato de aplicativo para telefones 
celulares, sem restrição de acesso ou necessidade de cadastro ou identificação prévia. Prevê 
informações mínimas, inclusive as decisões finais do Tribunal de Contas, e opções de filtros. Refere 
que o seu descumprimento caracteriza o crime previsto no inciso IV do art. 11 da Lei Federal n9 8.429, 
de 2 de junho de 1992. Apresenta, por fim, um prazo de 60 (sessenta) dias de vocot/o íegis.

Segundo a exposição de motivos:

M
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Um dos princípios que regem a Administração Pública é o da Publicidade, consistente no 
preceito fundamental que consagra o dever de TRANSPARÊNCIA da gestão pública. O presente 
Projeto de Lei objetiva, justamente, tornar as ações da Administração Pública mais 
transparentes. Neste caso, pretende-se possibilitar a todo cidadão carazinhense um maior 
controle social sobre as obras públicas realizadas em nosso município. Essa medida vem ao 
encontro do preceituado pelo artigo 52, inciso XXXIII da Constituição Federal, que proclama 
que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade". Afinal, informações públicas, como são, devem estar disponíveis à 
comunidade por meios de acesso simplificado, a fim de que a própria comunidade possa 
acompanhar os trabalhos da Administração e auxiliar na fiscalização da sua correta condução. 
Frise*se: uma política transparente é um passo fundamental no COMBATE À CORRUPÇÃO e 
AO MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO. Ante todo o exposto, entendemos que este Projeto de 
Lei traz grande transparência e credibilidade à Administração Municipal, razão pela qual 
clamamos por sua aprovação.

Preliminarmente.

A promoção da transparência das obras públicas encontra-se inserida na 
esfera de competência legislativa municipal, dado o dever constitucional de zelar pela guarda da 
Constituição e do património público, o que, por si só, é suficiente a atrair o interesse legiferante local 
(CF/1988, arts. 23,1 c/c 30,1), inobstante a competência legislativa sobre normas gerais de licitação e 
contratação ser privativa da União (CF/1988, art. 22, XXVII.)

Entrementes, faz-se necessário corrigir a atecnia evidenciada no artigo 4e da 
proposta de lei, eis que as sanções previstas na Lei Federal n^ 8.429/1992 detêm natureza civil e não 
criminal, além do que a sua tipificação legal é privativa da União, de modo que falta, no particular, 
competência ao legislador municipal1._____________________________________________________

A iniciativa legislativa, por sua vez, é legítima, aplicando-se, por simetria, as 
regras constitucionais gerais que facultam a iniciativa de proposições aos respectivos Chefe do Poder 
Executivo, parlamentares e outros (CF/1988, art. 61; CE, art. 59), não se tratando, propriamente, de 
matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal2.

O Supremo Tribunal Federal - STF, aliás, já teve a oportunidade de afastar 
alegação de vício de inconstitucionalidade formal de norma local, de origem de vereador, direcionada 

Poder Executivo, que visava à publicidade do cadastro municipal de parceiros do terceiro setor, 
senão veja-se:
ao

1 Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, 
ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de 
importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores 
públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do 
ato (improbidade imprópria). (AO 1.833, rei. min. Alexandre de Moraes, j. 10-4-2018,1* T, DJE de 8-5-2018.]
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 orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
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EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por 
inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do Município do Rio de Janeiro, 
que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa 
parlamentar. Ausência de vício de formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 
1. Conquanto seja admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de justiça 
proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da 
Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados (Rcl n^ 383/SP, Rei. Min. 
Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela alínea 
'c' do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido declarar 
constitucional lei municipal contestada em face de constituição estadual. Precedentes. 2. Não 
configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o diploma legislativo questionado 
ter emanado de proposição de origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida 
ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Poder 
Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no art. 61, § 1?, da Constituição foi 
objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência 
da Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de 
iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados pelo 
Poder Executivo (ADI ns 2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei 
questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das 
atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade 
da administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de matéria de iniciativa 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental 
não provido. (RE 613481 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
04/02/2014, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014)

O instrumento utilizado - projeto de lei ordinária do mesmo modo, está 
certo, eis que não envolve matéria a serveiculada por meio de lei complementar3.

No mais.

A minuta proposta não afronta a independência e harmonia entre os poderes 
(CF/1988, art. 2e; CE, arts. 5S c/c 82), uma vez que não se volta propriamente à organização do Estado 
e sim à efetivação do princípio constitucional da publicidade e do aprimoramento das atividades 
fiscalizatórias do legislativo local, afastando-se, assim, possível pecha de inconstitucionalidade 
material.

Nesse sentido é novamente o STF:

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;
Vil - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 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.
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O Plenário julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face da Lei 
11.521/2000 do Estado Rio Grande do Sul, a qual obriga o Poder Executivo do referido 
Estado-membro a divulgar na imprensa oficial e na internet a relação completa de obras 
atinentes a rodovias, portos e aeroportos. A Corte apontou nio se verificar a existência de 
vício formal ou material na edição da norma em comento, visto que editada em atenção aos 
princípios da publicidade e da transparência, a viabilizar a fiscalização das contas públicas. 
ADI 2444/RS, rei. Min. DiasToffoli, 6.11.2014. (ADI-2444)

O interessante é que a norma, objeto do precedente citado, possui texto 
similar ao do artigo 3$ do PLL 32/2020, já que também arrola quesitos mínimos a serem observados 
quando das publicações, a saber:

Art. 12-0 Poder Executivo deverá divulgar, até o dia 30 de janeiro de cada exercício, no Diário 
Oficial do Estado, e disponibilizar para consultas na Internet, a relação completa das obras 
relativas a rodovias, inclusive as suas obras de arte, bem como das relativas a portos e 
aeroportos, contratadas no exercício anterior.
Parágrafo único - A relação de que trata o 'caput' deverá conter, em relação a cada obra, no 
mínimo:
I - o tipo e a sua descrição;
II - a data da contratação e a data do início da execução;
III - a sua localização;
IV - a extensão da obra;
V - o valor total e o valor efetivamente pago até o dia 31 de dezembro do ano a que se refere 
a relação;
VI - a situação da obra; se em andamento ou paralisada, 
indicando o percentual que já foi executado;
VII - a data prevista para a sua conclusão;
VIII - a empresa ou pessoa física responsável pela execução, relacionadas por cada parcela da 
obra, quando esta for licitada por partes;
IX - a fonte dos recursos.
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário."

Na ocasião, 0 Senhor Ministro Relator Dias Toffoli, em sua ratio decidendi,
ponderou que:

Em última análise, a legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente 
mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público, dando a ele concretude. A 
publicidade é princípio informador da República democrática constitucionalizado pela Carta 
de 1988, e a ela se submetem todos os comportamentos estatais. Isso porque 0 caráter 
republicano do governo (res publica) e a cláusula segundo a qual "todo o poder emana do 
povo" (art. I5, parágrafo único, CF/88) pressupõem que haja transparência nos atos estatais, 
a qual, por sua vez, se obtém mediante a mais ampla publicidade desses atos, possibilitando- 
se, assim, a todos os cidadãos que deles tomem conhecimento e, desse modo, os legitimem.

A lei questionada enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária 
transparência das atividades administrativas, reafirmando-se e cumprindo-se o princípio 
constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). Além disso, é 
legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, 
o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de 
aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta 
Constitucional, fato que ora se verifica. Essa atribuição fiscalizadora e controladora da ação 
administrativa pelo Parlamento caracteriza um verdadeiro princípio essencial e inerente ao 
Poder Legislativo, constituindo um dos mecanismos de contrapesos à separação e à
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independência dos Poderes. Sabe-se que, conforme já decidido por esta Corte, é a 
Constituição da República a grande legitimadora dessas interferências, sendo vedado aos 
estados-membros criar novas ingerências de um Poder na órbita de outro que não derivem 
explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental (ADI nS 3046/SP, Rei. 
Min. Sepulveda Pertence, DJ de 28/5/04). Contudo, no caso ora em análise, a obrigação de 
o Poder Executivo locai divulgar relação das obras públicas em andamento é exigência que 
decorre diretamente dos princípios republicano e democrático e dos postulados da 
publicidade e da transparência dos atos estatais, estando, desse modo, em perfeita 
harmonia com preceitos fundamentais da Carta Federal. Em verdade, o Legislativo do 
Estado do Rio Grande do Sul acolheu uma posição de vanguarda, consentânea com os 
anseios da sociedade e com os princípios decorrentes do Estado Democrático.

Já em relação a uma possível contrariedade ao artigo 167, I, II e VI, da 
Constituição Federal de 1988, o eminente Ministro assim asseverou:

Por fim, não subsiste a alegação do autor de avultamento dos gastos públicos em virtude da 
implementação, sem previsão na lei orçamentaria, da Lei estadual n? 11.521/2000, o qual, 
segundo o requerente, ensejaria ofensa ao art. 167,1, II e VI, da Carta Federal. A Assembleia 
Legislativa estimou que o custo gerado ao Estado do Rio Grande do Sul para o cumprimento 
da norma seria irrisório, uma vez que haveriam de ser empregadas apenas cerca de trinta 
páginas do Diário Oficial por ano para a publicação dos dados, além de já possuir o ente 
federado, ao tempo da promulgação do texto, sítio eletrónico na rede mundial de 
computadores (fl. 102). Como bem lembrado pela douta Advocacia-Geral da União, o § 3^ 
do art. 16 da Lei Complementar nS 101/2000 estabelece que é desnecessário demonstrar-se 
a adequação orçamentária e financeira de despesa considerada irrelevante. Nesse passo, 
não se verifica violação dos ditames do art. 167,1 e II, da Carta Magna, uma vez que todo o 
aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal era preexistente. 
Com essas considerações, não vislumbro como a obrigatoriedade de o Poder Executivo local 
divulgar na imprensa oficial e na internet a relação completa de obras atinentes à rodovias, 
portos e aeroportos possa ser tida como afrontosa à Carta da República. Em verdade, no meu 
sentir, trata-se de exigência que guarda compatibilidade com os postulados fundamentais da 
Lei Maior.

Aplicando-se tais preceitos ao caso, constata-se que a proposta legislativa 
privilegia o princípio constitucional da publicidade e o aprimoramento das atividades de fiscalização 
do Poder Legislativo local, sem ofender a harmonia e independência entre os poderes, não havendo, 
ademais, inconstitucionalidade sob os aspectos orçamentário-financeiros, seja por se tratar de 
despesa irrelevante, considerando o aparato administrativo preexistente, seja porque eventual 
ausência desses requisitos enseja, momentaneamente, a inaplicabilidade da norma e não 
propriamente sua inconstitucionalidade4.

Por fim, há que se corrigir o erro material consistente na repetição do artigo 
3? na proposição, o que poderá ser realizado quando de sua redação final.

4 Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores 
públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de (...) inobservância 
da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1£, da CF). (...) A ausência de dotação orçamentária prévia em 
legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação 
naquele exercício financeiro. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1?, da Carta Magna. [ADI 
3.599, rei. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007.]
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POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 
32/2020, desde que observadas as ressalvas acima destacadas.

É o fundamento.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 14 de agosto de 2020.

Luís Fernàndi 
Procurador daP 
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