
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 0116/2021. 

Projeto 027/2021. 

 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições, conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno, em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso II a edição de leis complementares, 

tal como a proposta no expediente em análise. 

 

QUANTO À MATÉRIA E QUANTO A FORMA: 

 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

 

“Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que “Dispões 

sobre a criação do Fundo Municipal de Participação 

Social e Políticas de Ações Afirmativas (FMPSPAA), e da 

criação do Conselho Gestor de Participação Social e 

Políticas de Ações Afirmativas (CGPSPAA)”, para 

apreciação dessa Casa.” 

 

O município possui legitimidade para tratar de assuntos de 

interesse local (art. 11, inciso XXX da LOM). 



No plano constitucional o projeto está amparado pelo art. 

30, inciso I, que estabelece competência aos municípios para legislarem 

sobre assunto de interesse local.  

É o caso.  Pois o art. 12, inciso XII da Lei Orgânica, 

amparado pelo art. 23, inc. X da CF, estabelece competência supletiva 

ao município para legislar sobre redução das causas da pobreza e da 

margilnalização,  seara na qual entendo estar pautado o projeto. 

Aliás,  nos artigos 164 a 166 a Lei Orgânica regulamenta a 

instituição de conselhos e a criação de fundos. 

Portanto,  não restam dúvidas de que o Município possui 

legitimidade para instituir conselhos e criar fundos de acordo com o 

interesse local. 

Apenas para não passar desapercebido, observo uma 

falha redacional,  pois o texto em análise contempla “duas leis” dentro 

do mesmo expediente, a primeira criando o fundo e a segunda criando 

o conselho,  o que é totalmente inadequado. Não havendo qualquer 

problema de que os dois temas estejam tratados no mesmo expediente, 

mas num mesmo corpo legislativo e com articulação obedecendo  uma 

única sequência de artigos. 

Ademais,  apenas para constar,  a criação de conselhos 

se dá pelo rito destinado às leis complementares (art. 165 da lei 

Orgânica). 

 

QUANTO À INICIATIVA PARLAMENTAR: 

 

Quanto à propositura,  tenho que o projeto não comporta 

a iniciativa parlamentar.  



Ocorre que os Conselhos “são órgãos de participação 

direta da comunidade na administração pública”,  inclusive com 

capacidade deliberativa, dentre outras.  Neste contexto,  tais leis só 

admitem a iniciativa do Chefe do Executivo,  sob pena de restar ferido o 

princípio republicano da separação das funções do Estado. 

Aliás,  a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul1, no 

artigo 60, inciso II, alínea “d”, e  artigo 82, incisos II, III e VII, são no mesmo 

sentido.  Vejamos: 

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. 

[...]. 

Art. 82. Compete ao Governador, privativamente: 

[...]. 

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a 

direção superior da administração estadual; 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 

                                                           
1 Vale lembrar que por força do disposto no art. 8º da Constituição Estadual suas 

disposições são aplicáveis  aos municípios.  Vejamos:   “Art. 8º O Município, dotado de 

autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela 

legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

nesta Constituição.” 

 



[...]. 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração estadual; 

 

Em âmbito municipal a questão está contemplada no 

artigo 152, incisos VII e XV,  in verbis: 

Art. 152. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: 

VII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos 

por terceiros, respeitando o disposto nesta Lei Orgânica; 

... 

XV - prover os serviços e obras da administração pública; 

 

Veja-se que ao delimitar as secretarias que comporão o 

conselho,  o projeto acaba por interferir na administração estabelecendo 

atribuições e responsabilidades a representantes dessas secretarias. 

Por fim ao instituir o fundo,  e estabelecer o aporte de 

recursos na ordem de “1% do orçamento municipal das Secretarias de 

Educação, de Políticas de Desenvolvimento Econômico, Saúde, 

Habitação, das Políticas de Cidadania e Desenvolvimento Social, Cultura, 

Industria e Comercio e Direitos Humanos e Cidadania” o projeto também 

invade competência do Prefeito segundo a dicção dos arts.  72 e 152, 

inc. IX,  ambos da Lei orgânica. 

Portanto há vício de iniciativa,  pois a proposição fere o 

princípio republicano da separação entre os poderes. 

Nesse contexto,  por mais nobre que seja a iniciativa 

parlamentar,  entendo  que houve invasão de competência destinada 



privativamente ao Sr. Prefeito Municipal,  ao propor instituição de 

conselho e criação de fundo. 

Conosco a jurisprudência: 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei do Município de 

Santa Barbara d Oeste n" 3294, de 13 de junho de 2011, de 

iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a criação de 

Fundo Municipal de Defesa Civil - Veto do prefeito 

rejeitado - Lei autorizativa que tem comando 

determinativo - Ato de organização do Município, de 

competência exclusiva do Prefeito - Ofensa ao princípio 

da separação de poderes - Instituição de fundos que 

depende de autorização legislativa (art. 176, IX, da CE) e 

que devem ser compreendidos na lei orçamentária anual 

(art. 174, § 4o, 1, da CE) de iniciativa legislativa do chefe 

do Poder Executivo - Violação aos arts. 5a, 25, 47, inciso II, 

174, § 4o, 1, e 176, IX, da Constituição Estadual - 

Procedência da ação. 

(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 0153008-

17.2011.8.26.0000; Relator (a): David Haddad; Órgão 

Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo 

- N/A; Data do Julgamento: 14/12/2011; Data de Registro: 

08/02/2012)(Grifei). 

 

 

Concluindo,  o projeto é inconstitucional por pretender 

legislar sobre matéria de competência privativa do Sr. Prefeito. 

É o que digo, sub censura. 

São Leopoldo, 24  de fevereiro de 2021. 

Jefferson Oliveira Soares,  

Consultor Jurídico. 


