
«Ô'SLAT,V0*<,

\
oc TrESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

CARAZINHO • RS

Página 1 de 4

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
61/2021

Matéria: PLL 23/2021
Ementa: ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROJETO DE LEI. 
INICIATIVA DE VEREADOR. INCLUSÃO DE DESPESAS. 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. "KIT CASA" E 
"KIT BANHEIRO". PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE 
PALESTRAS. PSICÓLOGOS DO QUADRO DO 
MUNICÍPIO. VÍCIOS EXISTENTES EM PARTE. 
APERFEIÇOAMENTO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL. 
DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. 
ARTIGOS 15, 16 E 17 DA LC 101/2000 E 113 DO ADCT. 
REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL

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^ 23, de 29 de março de 2021, de autoria do 
vereador Vanderlei Eugênio Lopes - MDB, que "Altera a Lei Municipal n^ 6.668".

Os motivos não foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei objetiva incluir "kit casa" e "kit banheiro" nas despesas 
passíveis de serem custeadas com recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação, bem 
como tornar obrigatória a participação dos beneficiários em palestras a serem promovidas por 
psicólogos do quadro de servidores e convidados.

Preliminarmente.

A ausência de exposição de motivos é vício regimental, na forma do 
artigo 99, inciso IV, do Regimento Interno, e a ausência de ordenação do texto proposto em 
artigos é vício legal, na forma da Lei Complementar n® 95/1998, ambos passíveis de correção, por 
meio de proposição acessória, nos termos do artigo 91 e seguintes do RI.
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A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1. Já a iniciativa legislativa, em parte, está correta, visto que a criação de benefício 
assistencial, por si só, não é matéria privativa do Chefe do Poder Executivo, embora o seja a 
disposição de atribuições de dado cargo público, como as de psicólogo, contendo este último ponto 
vício de iniciativa2.

Outrossim, a edição de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre cargos 
do Poder Executivo é suficiente para abalar o princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os poderes (CF/1988, art. 2°--, CE, art. 10), o que atrai também vício de 
inconstitucionaiidade sob o ponto de vista material.

A respeito do tema, são preciosas as lições de HELY LOPES MEIRELLES, a
saber:

Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, 
normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta a sua função específica, bem 
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já 
dissemos e convém se repita que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a 
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí 
não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas 
ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, 
proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, 
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais 
da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução 
governamental, (grifei "Direito Administrativo Brasileiro" Ed. Malheiros.30 edição 2018 - 
p. 631).

O instrumento utilizado ■ projeto de lei ordinária -, por sua vez, está 
certo, já que não envolve matéria que demanda lei complementar3.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
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.

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.
§ I? Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.

3
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No mais.

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa de caráter continuado deverá observar os requisitos constantes nos 
artigos 16 e 17 da LC 101/20004, além do disposto no artigo 113 do ADCT5, sob pena de ser

§ 25 As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.

4 (LC 101/2000): Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: (Vide ADI 6357)
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentaria e financeira com a lei 
orçamentaria anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 15 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida 
por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no 
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias.
§ 40 As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3° do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para 0 ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. (Vide ADI 6357)
§ 12 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 0 caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista 
no inciso I do art, 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. (Vide Lei Complementar n2 176, de 2020)
§ 22 Para efeito do atendimento do § 12, 0 ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § is do art. 42, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa. (Vide Lei Complementar ns 176. de 2020)
§ 32 Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. (Vide Lei Complementar ns 176, de 2020)
§ 42A comprovação referida no § 2s, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias. (Vide Lei Complementar ns 176, de 2020)
§ 52A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 22, as 
quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. (Vide lei Complementar n2 176, de 2020)
§ 62 O disposto no § 12 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração 
de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 72 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

5 (ADCT): Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (Incluído pela Emenda Constitucional ns 95, de 
2016)
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considerada não autorizada, irregular e lesiva ao património público, múnus de que não se 
desincumbiu o autor.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela inviabilidade
técnico-jurídica do PLL n9 23/2021

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 06 de abril de 2021.

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador do Pjpder Legislativo 

Matrícufí 50020 
OAB/RS ®3.542
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