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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
87/2020

Matéria: PLL 033/2020

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADOR. 
INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE APOIO 
EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL DO 
MUNICÍPIO. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI ALDIR 
BLANC. ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

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. 
033, de 20 de agosto de 2020, de autoria de vereador, que visa instituir a política 
emergencial de apoio ao setor cultural do Município de Carazinho.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o breve relato, passa-se a fundamentar.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
matéria de interesse local1.

Por outro lado, a matéria do Projeto de Lei apresentado trata-se de 
lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que compete ao Chefe do 
Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias e órgãos da administração pública, bem como sobre a organização e 
funcionamento desses órgãos

Desse modo, imperioso reconhecer a existência de vícios formai e 
material, com clara afronta ao disposto nos art. 8o, caput, art. 10, da Constituição Estadual, 
bem como o art. 29, inciso III, da Lei Orgânica Municipal.2

1 CF/88. Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]

2 CE - Art. 8.® O Município, dotado de autonomia politica, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica 
e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta 
Constituição.
Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 
Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.

LOM - Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
!-]

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 995000-000 - Carazinho/RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.brE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

http://www.camaracrz.rs.gov.br
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


■?

&
\<?ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

*

CARAZINHO • RS
Página 2 de 2

O legislativo dispor sobre o funcionamento de órgãos atrelados ao 
Executivo Municipal, ainda que diante da difícil situação que se encontra o pais no 
enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), viola o princípio da separação dos 
poderes.

Nesse sentido, já decidiu o STF que a iniciativa do processo 
legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-membros e o 
Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas 
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de harmónica tripartição de poderes, 
consagrado pelo constituinte originário. [ADI 1.182, rei. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ 
de 10-3-2006.] RE 508.827 AgR, rei. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2a T, DJE de 19-10- 
2012.

Por fim, cumpre ressaltar que a Lei Federal n. 14.017 (Lei Aldir 
Blanc), publicada em 29/06/2020, prevê o repasse de R$ 3 bilhões a estados, municípios e 
ao Distrito Federal para ações emergenciais na área de Cultura durante o estado de 
calamidade em função do novo coronavírus. A regulamentação da lei foi feita pelo Decreto 
10.464, publicado no dia 18/08/2020,sendo que agora caberá ao Município o preenchimento 
das informações necessárias e liberação dos valores ao trabalhadores deste setor.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL 033/2020.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazínho - RS, 26 de agosto de 2020.

Natani Beffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366

III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
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