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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL 

 

PARECER Nº ___ /2021 

 

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – EMENDA 

SUPRESSIVA AO PLL 04/2021 

De autoria do Legislativo Municipal 

 

Exmo. Senhor presidente da Comissão de Legislação e Redação Final. 

 

O Vereador que a baixo subscreve, atendendo a delegação de V. Exa, analisando 

a Emenda Supressiva ao Projeto de Lei de lei do Legislativo nº 004/2021, que dispõe sobre a 

transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas pelo Poder Executivo e 

Legislativo do Município de Gramado e dá outras providências. 

 

Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa, para emissão de Orientação 

Jurídica, a Emenda da Bancada do Progressistas ao Projeto de Lei n.º 004/2021, de autoria 

do Legislativo Municipal, assinado pelo Vereador Presidente, Prof. Daniel, protocolada em 

09/07/2021 e leitura realizada na sessão plenária de 12/07/2021, dispõe sobre a divulgação 

sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas pelo Poder 

Executivo e Legislativo do Município de Gramado. 

 

Aduz o vereador, na justificativa, que a proposição tem o objetivo suprimir os arts. 

4º e 6º do PLL, para que o Executivo possa colocar em prática a lei sugerida. 

Neste sentido, argumenta que o art. 4º pode estar em conflito com a Lei 8.666/93 

e o art.6º estar em conflito com o art. 2º do PLL.. 

 

O projeto vem a esta Comissão de Legislação e Redação Final para análise, sob 

os ângulos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao 

disposto no art. 54 do Regimento Interno. 

 

 

Quanto à competência da Comissão, listamos: 
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DA ANÁLISE JURÍDICA 

 

O projeto em análise versa sobre a normatização da transmissão ao vivo, via 

internet, das sessões públicas relativas às licitações realizadas pela Prefeitura e Câmara 

Municipal, no site e demais canais oficiais destes órgãos da Administração. 

 Inicialmente, registra-se que o tema afeto a competência e iniciativa, acerca 

deste tema (transmissão ao vivo, via internet dos atos da licitação), ainda não está 

devidamente uniformizado no Tribunal de Justiça do Estado do RS, como bem alerta a 

Orientação Técnica IGAM 14.647/2021, através de julgados com decisões divergentes, 

especialmente quanto ao Poder Executivo.  

No que trata a emenda ao PLL ora em análise, verifica-se a pertinência temática 

e adequação ao limite do poder de emendar, o que indica viabilidade formal, nos termos do 

art. 122: 

Art. 122 Emenda é proposição apresentada por Vereador, por Comissão, pela 

Bancada ou pela Mesa, que visa a alterar projeto em tramitação. 

§ 1º A emenda pode ser: 

I - supressiva, quando seu objetivo é retirar artigo ou unidade superior ao artigo; 

II - substitutiva, quando o seu objetivo é alterar a redação de artigo; 

II - modificativa, quando o seu objetivo é alterar a redação de artigo; (Redação 

dada pela Resolução nº 4/2019) 

III - aditiva, quando seu objetivo é acrescentar dispositivo; 

IV - redacional, quando seu objetivo é corrigir erros redacionais relacionados à 

técnica legislativa. 

§ 2º A emenda será admitida: 

I - por Comissão, quando inserida no respectivo Parecer; 

II - por Vereador ou Líder, quando a matéria estiver em tramitação nas Comissões, 

exceto no caso de Rito Especial; 

III - por Líder, quando a matéria estiver em discussão, na Ordem do Dia, exceto no 

caso de Rito Especial. 

§ 3º O Presidente não admitirá emenda que não guarde pertinência com a matéria 

da proposição original. 

§ 4º A emenda à Redação Final somente será admitida para evitar incorreção, 

incoerência, contradição ou absurdo manifesto no projeto já aprovado. 
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  Necessário, contudo, observar que a emenda é proposição acessória e, como 

tal, segue, inevitavelmente, o mesmo destino da proposição principal. Assim, considerando-

se o PLL inviável com relação ao Poder Executivo, em razão de recente decisão do TJ/RS, 

ADI nº 70083579201, via de consequência será também a presente emenda. 

Ocorre, entretanto, que a matéria não é unânime e, por exemplo, em outros 

julgados, a mesma Corte de Justiça reconheceu a constitucionalidade de normas com este 

caráter.  

Um destes exemplos se trata da ADI nº 70083579201, onde reconheceu-se a 

constitucionalidade de lei municipal com o escopo de obrigar o município a divulgar lista de 

espera em consultas, exames médicos e cirurgias eletivas, a qual os fundamentos do 

julgado foram expostos no sítio eletrônico do referido tribunal, da seguinte forma: 

 

“Por unanimidade, o Órgão Especial do TJRS julgou válida lei de Rio Grande que 

obriga a Prefeitura a divulgar lista de espera de consultas médicas, exames e 

cirurgias eletivas pelo sistema público de saúde do município. O Prefeito de Rio 

Grande ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra a Lei 

Municipal nº 8.328/2019, proposta pelo Legislativo local, que obriga o município a 

divulgar a lista de espera em consultas, exames médicos e cirurgias eletivas na 

cidade. Conforme o pedido, compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de 

projetos de lei que interfiram na organização e funcionamento da estrutura 

administrativa do Município. Nas alegações, o Prefeito afirmou que o cumprimento 

da referida lei implicaria em aumento de custo financeiro ao Município, pois 

demandaria a implantação de sistema informático e destacamento de servidores 

para a divulgação das informações, às quais, atualmente, o ente público não tem 

acesso integral. Além disso, destacou que a divulgação de informações sobre o 

estado de saúde dos munícipes implicaria em violação a seus direitos 

fundamentais. O relator do processo, Desembargador Ricardo Torres Hermann, 

afirmou que a lei não dispõe sobre a organização e o funcionamento da estrutura 

administrativa municipal, mas tão somente determina a divulgação de informações 

que estão - ou deveriam estar - ao alcance da municipalidade”. (Processo nº 

70080943996). 

 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 570.392/RS1 exarou 

entendimento no sentido de que normas que imprimem concretude a um princípio 

constitucional de gestão administrativa encontrado no art. 37, caput da Constituição Federal 



 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

de 1988, por este motivo, não dependem da iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, fato 

que ainda encontra amparo em julgados correlatos, tais como o ARE 652.777/SP. 

Destarte, prestigiando os princípios constitucionais da administração pública, 

especialmente o da moralidade, impessoalidade, publicidade e supremacia do interesse 

público, primando ainda pela ética na administração pública, avaliamos a presente 

propositura como medida moralizadora com a divulgação dos atos do processo licitatório, 

pelos Poderes Legislativo e Executivo, o que vem amparado pelos princípios constitucionais, 

e Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, tornando a presente propositura legal e 

constitucional, mesmo diante das controvérsias jurisprudenciais, estando em condições de 

viabilidade, a nosso juízo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em análise dos fundamentos apresentados na Orientação Jurídica nº 47/2021- A, 

emitida pela Procuradora Geral da Casa, a emenda ao PLL 04/2021 atende as normas legais 

impostas, estando presentes a legalidade e constitucionalidade, apenas constando a 

ressalvas apresentadas, especialmente à divergência jurisprudência existente sobre a 

matéria, acerca do Poder Executivo.  

 

Isto posto, voto pela constitucionalidade, jurídica e boa técnica legislativa, e no 

mérito, pela aprovação da Emenda ao Projeto de Lei de Nº 04/2021, de autoria do Legislativo 

Municipal. 

 

É o que tenho a manifestar. 

 

 

Sala das Comissões, 05 de agosto de 2021. 

 

 

 

 



 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

 

 

Vereador Rodrigo Paim 

Relator - Vice-Presidente 

De acordo: 

 

 

 

 

Vereador Ike Koetz 

Presidente 

 

 

Vereador Cícero Augusto Altreiter  

Membro 
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