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Processo nº: 2020 / 620 
Requerente: PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL 
Assunto: Mensagem 
 
 
RELATÓRIO 
 
 Trata-se de mensagem de origem do Poder Executivo Municipal, 
de nº 35, de 21 de outubro de 2020 cujo teor versa sobre proposição 
legislativa que dispõe sobre a “responsabilização  administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a  Administração 
Pública Municipal”. 
 

Em atenção às medidas adotadas pela administração para 
enfrentamento da crise pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem 
de Serviço nº 004/2020), o expediente tramita exclusivamente em 
formato digital. Constam dos autos virtuais os seguintes documentos em 
anexo:  

 
001 solicitação via email (pdf, 1 página); 
002 mensagem (pdf, 24 páginas); 
 
Anexamos nesta oportunidade: 
004 Decreto n.º 8.420/2015 (pdf, # página#); 
005 Coleção Município Transparente – Sugestões de Decretos 

para a regulamentação da Lei Anticorrupção nos Municípios (pdf, 82 
páginas); 
 
 
 
PARECER 
 

A situação que se apresenta versa sobre o exercício pela 

administração pública de função de regulamentação residual em lei de 

grande densidade normativa (Lei n.º 12.846/2013), de modo que a 

primeira avaliação necessária recai sobre a extensão dessa 

possibilidade. 

 



CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 
Av. Assis Brasil, nº51, Centro, CEP 93.220-050 - Sapucaia do Sul - Rio Grande do Sul 

Fones (51) 3474-1887 / 3474-1226 - Fax: 3474-1081 

 

Nesse aspecto observamos que, no âmbito da União, a norma foi 

entendida por passível de complementação, editando-se para tal 

finalidade o Decreto n.º 8.420/2015 (doc. 4), que detalhou o Processo 

Administrativo de Responsabilização (PAR), estabelecendo critérios 

mais específicos para o cálculo de eventuais multas, bem como para os 

acordos de leniência. Já adentrando ao âmbito da competência 

municipal, o Governo Federal, através da Controladoria-Geral da União 

(CGU), lançou a cartilha “Sugestões de Decretos para a 

Regulamentação da Lei Anticorrupção nos Municípios”1, que trata de 

apresentar uma série de modelos que podem ser utilizados pelos 

municípios para esta finalidade. In verbis: “As minutas propostas visam 

auxiliar os municípios na aplicação plena e adequada da Lei 

Anticorrupção, de forma simples e eficiente. Procura-se evitar 

formalismos e cálculos aritméticos, para permitir que o procedimento e o 

julgamento sejam realizados com ênfase nos aspectos concretos do ato 

lesivo praticado contra a Administração Municipal” (doc. 4, p.5). Conclui-

se, portanto, pela possibilidade de edição de regulamento municipal 

sobre a matéria. 

 

Quanto ao mérito do projeto apresentado, ao que se percebe, em 

grande parte trata de reprisar o conteúdo da própria lei, distribuindo em 

alguns momentos atribuições vinculadas à realização dos seus 

propósitos a órgãos ou servidores municipais (arts. 4°, 6°, 7°, 10°, 41, 

etc.). Como tais regras não decorrem da necessidade de 

regulamentação da referida lei, mas sim da organização interna 

                                                 
1 Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-
publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/cartilha-sugestoes-de-decretos-para-a-
regulamentacao-da-lei-anticorrupcao-nos-municipios.pdf/view, acessado em 25/11/2020, 10:33h 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/cartilha-sugestoes-de-decretos-para-a-regulamentacao-da-lei-anticorrupcao-nos-municipios.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/cartilha-sugestoes-de-decretos-para-a-regulamentacao-da-lei-anticorrupcao-nos-municipios.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/colecao-municipio-transparente/arquivos/cartilha-sugestoes-de-decretos-para-a-regulamentacao-da-lei-anticorrupcao-nos-municipios.pdf/view
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municipal, o projeto se insere nas competências próprias do Poder 

Executivo Municipal, com reserva de inciativa.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em conformidade com os fundamentos normativos e referências 

administrativas apresentadas acima, encaminhamos o expediente ao 

prosseguimento, sem ressalvas, recomendando a leitura dos 

documentos que anexamos nesta oportunidade para deliberação pelas 

comissões. À conclusão superior, e com aprovação, encaminhem-se os 

autos à Diretoria Legislativa para as devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 30 de novembro de 2011 

 
Pablo José Camboim de Souza 

OAB/RS 50.493 
Matrícula 881 

 
João Roberto da Fonseca Junior 

Procurador Chefe 
OAB/RS 69.257 


