
 

Rua dos Andradas, 1560, 18º andar – Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900  
Fone: 51 3211.1527 - Fax: 3226.4808 - E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br  

Facebook: IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos 

1

 Porto Alegre, 3 de novembro de 2017. 
 

 

 

Orientação Técnica IGAM nº 28.570/2017. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Guaíba, RS, por meio do agente 
público Fernando, solicita orientação acerca de Projeto de Lei nº 129, de 2017, de 
origem do mesmo Poder, que visa instituir “a Contribuição Voluntária para o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Guaíba e dá outras providências”. 
 
 

 
II. A Constituição Federal estabelece no art. 225 que a defesa do meio 
ambiente é um dever de todos: 
 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
(...) 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
 
 

 A matéria ambiental é de inciativa legislativa concorrente nos termos já 
exarados nos tribunais pátrios1, bem como não se encontra nas hipóteses do § 1º do 
art. 61 da Constituição Federal2, que devem ser adotados por simetria, consoante 

                                                 
1 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VEDAÇÃO 
DE CRIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. USURPAÇÃO DE INICIATIVA INOCORRENTE. Não há na 
Constituição Estadual, tampouco por simetria, a criação de competência exclusiva ao Poder Executivo 
Municipal para a iniciativa de lei que objetive a vedação à criação de aterro sanitário em área de proteção 
ambiental. Mesmo que considerada a tese da inicial há a preponderância da defesa do meio ambiente 
sobre a simples declaração de vício formal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70022100416, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 03/11/2008) 
2 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de 
sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
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disciplina recente decisão de repercussão geral do STF no recurso extraordinário com 
agravo nº 878.911, Rio de Janeiro: 
 
 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município 
do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em 
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do 
Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da 
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 
públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. 
(RELATOR: MIN. GILMAR MENDES. RECTE. (S): CÂMARA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO) (grifou-se) 

 
 
 Cabe destacar parte final do acórdão: 

 
 
(...) No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade 
de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas 
municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição 
de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício 
de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.  
Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do 
adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda 
dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de 
prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem 
a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 
da Constituição. 
 Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão 
geral da matéria constitucional debatida nos presentes autos e, no 
mérito, pela reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de 
que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo 
lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata 
da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime 
jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da 
Constituição Federal). Dessa forma, na linha da jurisprudência desta 

                                                                                                                                               
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva.                                   (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 
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Corte, conheço do agravo para dar provimento ao recurso 
extraordinário e reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, a fim de declarar a constitucionalidade 
da Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. (Grifou-se) 
 
 

 Deste modo, fosse somente o aspecto da matéria ambiental a se 
observar, não haveria inviabilidade na proposição deflagrada pelo Poder Legislativo. 
No entanto, ao criar uma receita para o Município, com a finalidade de proteger o meio 
ambiente. 
 
 Por oportuno, salienta-se que em âmbito local, a iniciativa das matérias 
deve estar prevista na Lei Orgânica Municipal, conforme se depreende da lição do 
advogado e autor André Leandro Barbi de Souza: 
 
 

27) Como é possível identificar as matérias que são de iniciativa de 
vereador? 
As matérias de iniciativa de vereador não são referidas 
expressamente. A lei orgânica do município define exaustivamente as 
matérias de iniciativa do Prefeito. Por dedução, se o assunto que se 
pretende legislar não constar do conjunto de hipóteses indicado como 
de matérias privativas do prefeito, a iniciativa poderá ser exercida por 
vereador. Toda lei orgânica de município tem um artigo dedicado à 
indicação de matérias sujeitas à competência do prefeito. (...)3 

  
 
 Entretanto, um aspecto precisa ser observado, que é se existe na 
legislação local o fundo mencionado na proposição. Em outras palavras, é necessário 
verificar se já existe o fundo para a proteção dos animais e a criação da respectiva 
despesa no orçamento. Existindo, não se vislumbra obstáculo para que se crie fontes 
voluntárias de recursos para o meio ambiente. 
 
 No entanto, se não existe a previsão da despesa, haveria interferência 
de um Poder sobre o outro, ou seja, é da inciativa privativa do Prefeito a criação de 
fundo e não poderia a Câmara dispor sobre o assunto ao deflagrar a proposição. 
  
 Do mesmo modo, é preciso compulsar a legislação local acerca das 
atribuições do Conselho de Meio Ambiente, e se as atribuições ali postas já estão para 
ele estabelecidas, pois não compete ao Legislativo criar atribuições para órgãos do 
Executivo, aos quais os conselhos se equiparam. 
 
 
  
III.  Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de 
Lei nº 129, de 2017, dependerá das verificações postas nesta Orientação Técnica, 

                                                 
3 SOUZA. André Leandro Barbi de. Oque é ser vereador/André Leandro Barbi de Souza. Porto Alegre. 
Editora Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos. 2017. p. 40. 
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recomendando-se a revisão da técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 19984. 
 
 
 O IGAM permanece à disposição.   
 
 

 
Rita de Cássia Oliveira                           
OAB/RS 42.721         
Consultora do IGAM                          
 

 
Marcos Daniel Leão      
OAB/RS 37.981     
Consultor do IGAM    
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
4 Que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona. 


