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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
006/2021

Matéria: PLL 001/2021
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADORA. INSTITUI A DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO 
MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO.
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

NÃO VINCULAÇÃO.

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 001, de 11 de janeiro de 
2021, de autoria de vereadora, que Institui a Distribuição de Medicamentos nas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Carazinho.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente, trata-se de matéria de competência legislativa do 
Município, o qual está legitimado a partir do chamado interesse local1.

Todavia, a proposta legislativa apresenta inconstitucionalidade por 
vício de iniciativa, visto que cria atribuições e despesas ao Poder Executivo, interferindo na 
organização e funcionamento da Administração ao legislar sobre matéria de competência 
privativa do Prefeito, ferindo o princípio da separação e harmonia dos poderes.

Neste sentido:

(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre: [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 
da administração pública. {...]

(LOM): Art. 29, São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que 
disponham sobre: (...]

' (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde: [--■]
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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II -criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública;

Destarte, o Projeto de Lei avança na esfera privativa do Executivo 
quando cria atribuições a órgão da administração pública e ao próprio Poder Executivo. 
Desta forma, com a propositura em deslinde, o legislativo pratica ingerência na esfera 
administrativa.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é a 'normativa', isto é, 
a de regular a administração do Município e a conduta dos 
munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não 
administra o Município; estabelece, apenas, normas de 
administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, 
unicamente, sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o 
funcionalismo da Prefeitura; edita, tâo-somente, preceitos para sua 
organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; 
apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e 
aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a 
atuação governamental do Executivo, personalizado no Prefeito.

Na mesma linha, veja-se a jurisprudência de caso similar:

Ação Direta de Inconstitucionaíidade. Lei Municipal n.° 5.021/10, de 
Mogi Mirim, de iniciativa legislativa, que instituiu o banco de 
remédio, com o objetivo de formar estoque oriundo de doações 
de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em local próprio 
a ser designado pelo Poder Executivo. Criação de obrigações 
para a Administração Municipal. Ingerência indevida. Proposta 
que deveria partir do Executivo local. Vício de iniciativa 
configurado. Ofensa direta ao princípio da Separação dos 
Poderes, bem como aos artigos 5° e 47, II e XIV, ambos da 
Constituição Estadual. Inconstitucionaíidade formal 
reconhecida. Norma, ademais, que não indica a fonte de recursos 
(TJ-SP
22.2012.8.26.0000, Relator: Luis Soares de Mello, Data de 
Julgamento: 10/04/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: 
18/04/2013). (Grifou-se).

ADI: 02422262220128260000 SP 0242226-

Nesse sentido, cumpre recordar que ao Legislativo cabe a função 
de editar atos normativos de caráter geral e abstrato, cabendo ao Executivo o exercício da 
função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e 
execução.

Desse modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros 
atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os 
Poderes.

2 In Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 438/439.
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Não fosse suficiente, a proposição cria despesas para o Executivo 
e não indica as respectivas fontes de recursos e dotações orçamentárias3.

Sobre a matéria, cita-se julgado do TJ/RS:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. LEI 
MUNICIPAL DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO A CRIAÇÃO DE 
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO GRATUITO DE MATERIAIS EM 
DESUSO. VÍCIO DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 8o, 60, 
II, D, 82, III E VII, E 154, I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE 
CARACTERIZADA. Reconhecida a inconstitucionalidade de Lei 
Municipal originada da Câmara Municipal de Vereadores 
determinando a criação de serviço de recolhimento gratuito de 
materiais em desuso (móveis, eletrodomésticos, etc.), uma vez que 
é de competência privativa do Prefeito Municipal a criação de leis 
que disponham sobre a estruturação da Administração Pública e as 
atribuições de seus órgãos, nos termos dos artigos 60, II, d e 82, III 
e VII, da Constituição Estadual, os quais reproduzem normas 
contidas da Constituição Federal. Ofensa também caracterizada 
em relação ao artigo 154, I e II, da Constituição Estadual, 
porquanto a implementação do disposto na norma impugnada 
implica em evidente aumento de gasto por parte da 
Administração sem que, contudo, haja a respectiva previsão 
orçamentária. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ADI: 70062437777 
RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 
06/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça 
do dia 20/04/2015). (Grifou-se).

Ademais disso, salvo ledo engano, nas Unidades Básicas de Saúde 
do Município já existe o fornecimento de medicação básica.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n. 001/2021.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo meíhor juízo.

Carazinho (RS), 14 de janeiro de 2021.

3(CERS) Art. 154. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos nas leis orçamentárias anuais;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; [...]
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Mateus Fontana Cásali 
Assessor Jurídico oaJVÍesa Diretora 

OAB/RS 75.302
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