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PARECER   JURÍDICO 

 

SINOPSE DO EXPEDIENTE: 

 

1. Projeto de lei, “Institui a Política Municipal de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva e atendimento especializado aos estudantes 

identificados com altas habilidades e super dotação 

no Município de São Leopoldo”. 

 

2. Parecer pela inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa. Ofensa ao princípio republicano da 

separação das funções do Estado. 

 

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: 

 

Constituição Federal:  Art. 23, inc. V, Art. 61, inc. II, letra 

“b”,  art. 84, inc. II;  

Constituição Estadual: Art. 10,  Art. 60, inc. II, letra “d”;  

Lei Orgânica, art. 11, inc. XXX,  art. 12, inc. IV, 134,  art. 

152, inc. XV, e art. 239 e parágrafo único; 

Lei Municipal 8.291/2015 (Plano Municipal de Educação). 

Regimento Interno:  Artigos 14, inc. III,  85, 136 e 144. 

 

OBJETO DO  PROJETO DE LEI: 

 

O projeto em análise busca instituir política pública de 

inclusão para alunos com AH/SD  (altas habilidade e/ou super dotados),  

para que recebam atendimento especializado pelo Município de São 

Leopoldo. 



DA COMPETÊNCIA LOCAL: 

 

A Constituição Federal institui o sistema federativo com 

organização político-administrativa formada pela a união indissolúvel 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal.  A Constituição, entretanto,  

resguarda  “autonomia” aos entes federados,  dentro dos limites 

estabelecidos na própria Constituição – o que na espécie diz com o 

interesse local. 

Ademais essa autonomia deve respeitar o princípio 

republicano da separação das funções estatais,  conforme art. 2º da CF 

e art. 10 da Constituição Estadual. 

Essa autonomia local se subdivide em dois âmbitos: 

micro-interesse e macro-interesse.   

O micro-interesse é aquele que se caracteriza pela sua 

natureza eminentemente local,  conforme preconizado pelo art. 30, inc. 

I da CF,  reproduzido simetricamente no art. 11, inc. XXX da LOM. 

O macro-interesse, é aquele que caracteriza-se pela 

capacidade do Município  de legislar de forma concorrente ou 

suplementar com a União ou com o Estado – que são as hipóteses 

versadas no artigo 30 inciso II da CF,  combinado com o artigo 12  da 

LOM.    

Nesse sentido,  se observado os artigos 23, inc. V da CF,  

combinado com o artigo 12, inc. IV,   verifica-se que o elemento nuclear 

é a legitimidade do Município para,  nos limites do interesse local, 

legislar de modo suplementar à União e Estado.  Portanto,  matéria 

afeta à competência local. 

A Constituição Federal no art. 23, inc. V estabelece 

competência concorrente  aos Estados e Municípios para legislarem 

sobre o acesso a educação. 

Dentre as competências do Município, estatuídas no art. 

11 da LOM,  está a de legislar sobre assunto de interesse local (inciso 

XXX), e o de legislar de forma concorrente ou suplementar  sem 

contudo ferir a legislação federal (art. 12, inc. IV da LOM).   



Na Lei Orgânica o Município estabelece que a 

educação seguirá as diretrizes e bases da educação,  o que é objeto 

da  Lei Municipal 8.291/2015. 

Ademais,  a Lei Orgânica Municipal abre um espaço 

para o legislador constituído legislar sobre “especificidades locais”. 

Nesse contexto observo que a matéria proposta no 

projeto  encontra  respaldo nos artigos 237 e 238 da LOM: 

Art. 237. A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

Art. 238. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

... 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

... 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII– valorização da experiência extraescolar; e 

IX – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais. 

 

 

Ademais,  o Município seguindo as diretrizes e bases da 

educação nacional editou o Plano Municipal de Educação conforme 

disposições da Lei municipal 8.291/2015,  que no art. 8º, inc.     de forma 

parcimoniosa aborda a questão vertida no presente projeto.  Vejamos: 

 

 

Art. 8º As estratégias estabelecidas no PME/SL tem a 

finalidade: 

(...) 

 

III - garantir o atendimento das necessidades específicas 

na educação especial, assegurado o sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 

modalidades; 



 

IV - promover a articulação interfederativa na 

implementação das políticas educacionais. 

 

 

Nesse contexto vejo constitucionalidade material na 

proposição em análise,  isso porque é dado ao município, dentro do 

interesse local tratar acerca de especificidades locais. 

 

DA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições,  conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno, e art. 134 

da LOM,  contudo,  respeitado o princípio da reserva legal. 

Se  o projeto  interfere na administração da educação em 

âmbito municipal,  o que é privativo do Prefeito,  segundo a ótica do 

artigo 60, inc. II, letra “d” da Constituição Estadual,  por óbvio a iniciativa 

parlamentar é inconstitucional por vício formal. 

Com efeito, a tarefa de administrar o Município, a cargo 

do Executivo, engloba as atividades de planejamento, organização e 

direção dos serviços públicos, o que abrange, efetivamente, a 

concepção de atividades educacionais como a da espécie em análise 

(planejamento curricular escolar). 

Para melhor ilustração, é necessário discorrer acerca da 

divisão das funções do Estado, e da competência municipal amparada 

pela Constituição de 88. 

A doutrina destaca quatro atribuições ou capacidades 

essenciais da autonomia municipal:  

a) poder de auto-organização (elaboração de lei 

orgânica própria);  



b) poder de autogoverno, pela eletividade do prefeito, 

do vice-prefeito e dos vereadores;  

c)poder normativo próprio, ou de autolegislação, 

mediante a elaboração de leis municipais na área de sua 

competência exclusiva e suplementar; e  

d) poder de autoadministração: administração própria 

para criar, manter e prestar os serviços de interesse local, 

bem como legislar sobre seus tributos e aplicar suas 

rendas. 

     

Dessas atribuições, caracterizam-se os elementos da 

autonomia municipal, quais sejam, autonomia política (capacidade de 

auto-organização e autogoverno), a autonomia normativa 

(capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), 

a autonomia administrativa (administração própria e organização de 

serviços locais) e a autonomia financeira (capacidade de decretação 

de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma característica 

da autoadministração). 

No que pertine a autonomia administrativa, em âmbito 

municipal a competência é do Prefeito conforme art. 152, inciso XV da 

Lei Orgânica Municipal. Ou seja, os serviços que envolvem a educação 

organizados pela administração pública são da competência do 

Prefeito Municipal. 

A inconstitucionalidade se dá por ofensa à Constitiuição 

Estadual,  cito o art. 60 da Constituição Estadual, in verbis: 

Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador 

do Estado as leis que:  

I - ... 



II - disponham sobre:  

... 

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e 

órgãos da administração pública.  

 

Essa inconstitucionalidade apontada vem explicita nos 

artigos  5º e 8º,  que criam atribuições para os servidores (professores) da 

Secretaria Municipal de Educação.  Vejamos: 

 

Art. 5º - A identificação de pessoas com altas habilidades 

e super dotação ficará a cargo de profissionais ou 

professores capacitados ou especializados em 

educação especial e inclusiva em altas habilidades, que 

atuarão em comunidades escolares e centros ou núcleos 

especializados, devendo ser realizadas avaliações 

pedagógicas e possibilitada a utilização de testes 

padronizados de forma complementar. 

Art. 8º - São diretrizes para o atendimento educacional 

especializado dos estudantes identificados com altas 

habilidades e super dotação:  

(...) 

IV – manutenção de uma rede de apoio intersetorial, que 

envolva profissionais das áreas de educação, saúde e 

assistência social, sempre que necessário, para o 

acolhimento do estudante;  

(...). 

 

Na medida em que o projeto,  para além da criação da 

política pública inclusiva, estabelece critérios e afeta a 

discricionariedade do Chefe do Executivo, por certo a iniciativa 

caracteriza-se como verdadeira ingerência do Legislativo na 

administração da Educação, implicando no planejamento pedagógico 

municipal,  entendo que há invasão de competência. 



Assim,  constato inconstitucionalidade formal por vício de 

iniciativa.  

QUANTO À TÉCNICA LEGISLATIVA: 

Nesse tópico o projeto é analisado à luz da Lei 

Complementar 95/98, e do art. 76, parágrafos 1º ao 3º do Regimento 

Interno.  

Verifico que  o projeto de lei foi estruturado observando a 

parte preliminar (ementa), a parte normativa  (de forma objetiva e 

devidamente articulado), cumprindo exigência do art. 3º da LC 95/98,  

e a parte final estabelecendo a vigência – o que atende ao art. 8º da 

LC 95/95.  Ademais o projeto apresenta justificativa,  o que atende o §1º 

do art. 76 do Regimento.  

Anoto que,  em que pese possa haver aparente 

contradição ente o artigo 1º,  que proíbe o uso de correntes em animais 

domésticos,  e o art. 2º  que admite o uso ao menos temporariamente 

de correntes  em animais domésticos,  entendo que este último,  apesar 

de ser o mais comum,  possa ser interpretado como exceção à regra do 

art. 1º,   não havendo qualquer nulidade redacional. 

Portanto,  no exame de legalidade quanto à técnica 

legislativa o projeto atende aos requisitos da LC 95/98 e do Regimento 

Interno. 

 

PROCESSO LEGISLATIVO: 

 

O processo legislativo na espécie é o ordinário,  com 

trânsito na comissão de constituição e justiça, e posterior 

encaminhamento ao Plenário para discussão e votação em duas 



sessões,  restando aprovado por maioria simples e sujeitando-se a 

sanção do Sr. Prefeito – inteligência dos artigos 85, 136 e 144,  todos do 

Regimento Interno. 

Em caso de parecer da CCJ pela inconstitucionalidade,  

o parecer deve ir ao Plenário (art. 57. Parágrafo único do Regimento 

Interno).  Admitida a inconstitucionalidade,  o projeto é arquivado.    

Contudo,  admitida a constitucionalidade do projeto,  a matéria segue 

trânsito pelas demais comissões permanentes para análise de mérito. 

É como opino. 

São Leopoldo,  14 de julho de 2021. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


