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RELATÓRIO

Versa o expediente sobre proposição subscrita por Edil com
assento nesta nobre Casa Legislativa, que solicita aprovação do colendo
Plenário para Projeto de Lei que “assegura à professores(as)
diagnosticados(as) com fibromialgia a prioridade de exercer a profissão
em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua
residência no Município de Sapucaia do Sul”. Constam dos autos
eletrônicos os seguintes documentos:

● ID 42932 (página única);
● ID 42956 (página única);

PARECER

A proposição versa sobre situação relacionada ao funcionalismo

vinculado à rede de ensino municipal. Transcrevemos:

“Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são
aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à
Câmara. Nessa categoria estão as que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuição das
secretarias, órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal. Se a Câmara, desatendendo a
privatividade do Executivo para esses projetos, votar e
aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito
vetá-las, por inconstitucionais. Sancionadas e
promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura
que convalesçam do vício inicial, porque o Executivo
não pode renunciar prerrogativas institucionais,
inerentes às suas funções, como não pode delegá-las
ou aquiescer em que o Legislativo as exerça. Tal
entendimento é o dominante na boa doutrina, e os
tribunais não mais hesitam sobre o assunto, afirmando
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a inconstitucionalidade desses diplomas. (Hely Lopes
Meirelles, in “Direito Municipal Brasileiro”, 17ª edição,
Malheiros Editores, 2014, p.760-761).

Em nossa Lei Orgânica Municipal, a questão da iniciativa privativa

do Chefe do Executivo é abordada da seguinte forma:

Art. 55. Compete, privativamente ao Prefeito, a
iniciativa de projetos de lei que disponham sobre:
I ‐ criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e indireta do Poder Executivo,
ou aumento de sua remuneração;
II ‐ servidores públicos do Poder Executivo, seu regime
jurídico e provimento de cargos;
III ‐ criação, estruturação e atribuições das Secretarias
Municipais e órgãos da Administração Pública
Municipal;
IV ‐ proposições que geram despesas ou que
comprometam receitas do Município.

Analisando o escopo do projeto de lei em análise, observamos que

a proposição trata de dispor sobre servidores públicos do Poder

Executivo, estipulando situação de prioridade na lotação de professores

nas escolas da rede municipal de ensino. Por tal motivo, entendemos

que o projeto incorre em inconstitucionalidade formal por vício de

iniciativa, eis que proposições que contenham disposições sobre

servidores vinculados ao Poder Executivo somente podem ser

deflagradas por ato do Prefeito Municipal (art. 55, II, LOM). Fica lançada,

nestes termos, competente ressalva.

No aspecto da tramitação do processo legislativo, registramos,

caso a proposição prossiga na sua tramitação, que a deliberação pelo
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plenário da nobre Casa Legislativa deve ser precedida da manifestação

das seguintes comissões permanentes:

a) LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA, por ser condição de tramitação do
processo legislativo para todas as proposições em geral:

Art. 76- Compete à Comissão de Legislação e Justiça
manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos
constitucional, redacional e legal e, quando já
aprovados pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos
lógico e gramatical, de modo a adequar ao bom
vernáculo o texto das proposições.
§ 1º- Salvo expressa disposição em contrário deste
Regimento, é obrigatória a audiência da Comissão de
Legislação e Justiça em todos os projetos de lei e
determinadas matérias que tramitarem pela Câmara.

b) EDUCAÇÃO, por competência específica, eis que a proposição
envolve servidores vinculados a essa pasta:

Art. 79- O assuntos relativos à Educação , Saúde e
Ação Social e Meio Ambiente são atribuídos às
Comissões relacionadas neste Artigo: (...) § 1º- À
Comissão de Educação e Cultura compete
manifestar-se em todos os projetos e matérias que
versem sobre assuntos educacionais, artísticos,
inclusive patrimônio histórico e turístico;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conformidade com os fundamentos normativos apresentados

acima, encaminhamos o expediente ao prosseguimento opinando pela
inviabilidade de tramitação, por entender que a proposição incorre em

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, eis que versa sobre

situação funcional de servidores ligados ao Poder Executivo. Anotamos,
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como de costume, que o presente parecer tem natureza opinativa e não

vincula a decisão das comissões. À conclusão superior, e com

aprovação, encaminhem-se os autos à DIRETORIA LEGISLATIVA para

as devidas diligências.

Parecer exarado em 3 de agosto de 2022
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