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RELATÓRIO

O expediente versa sobre proposição subscrita por vereadora com
assento nesta nobre Casa Legislativa, que solicita aprovação do
Colendo Plenário para projeto de lei que “dispõe sobre a implantação de
ecopontos para a coleta de tampas plásticas nos órgãos da
Administração de Sapucaia do Sul e dá outras providências”.

Em atenção às medidas adotadas pela administração para
enfrentamento da crise pandêmica COVID-19, (art.14 da Resolução Nº
003/2021), o expediente tramita exclusivamente em formato digital.
Constam dos autos eletrônicos os seguintes documentos em anexo:

001 - Projeto de Lei Legislativo (pdf, 4 páginas).

PARECER

Sobre o tema em análise, inicialmente, citamos:

“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 a inconstitucionalidade
desses diplomas”.
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(in: 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 regulamentada 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 “autorizar” a prática de ato administrativo

determinado, qual seja, implantar ecopontos de coleta de material

plástico nos prédios da Administração municipal, com as características

que especifica. O projeto, portanto, trata de criar atribuição a ser

executada por órgãos da administração, cabendo, nesse aspecto, lançar

competente ressalva.
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Por sua vez, a proposição legislativa de projetos de lei que

“autorizem” o Executivo a praticar atos típicos de administração e

tomar providências determinadas se revela em invasão à competência

exclusiva do Executivo, mormente quando este não solicitou nenhuma

autorização para a finalidade em questão, e em especial quando não

seja a autorização requisito de legalidade do próprio ato. Nesse sentido:

“a deliberação sobre a autorização ao
Executivo, para celebração de tais convênios e a
determinação sobre a matéria orçamentária
àquele respeito, significam que a Câmara está,
na verdade, determinando que o Executivo
deverá tomar determinadas providências, em
matérias cuja iniciativa legislativa é do
Executivo, conforme se depreende do texto
emanado do Legislativo de Guaporé. Ordenar
ou determinar providências ao Executivo
exorbita da competência constitucional
atribuída ao Legislativo. Poderia, em princípio,
o Legislativo Municipal ter deliberado sobre
as questões previstas na Lei Municipal nº
14/2007, caso estivesse pendente concessão
de autorização previamente solicitada pelo
Executivo, mas não conceder autorização que
não foi solicitada e determinar a tomada de
providências”. (Excerto do voto do relator na
Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº
70022342679, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento
Cassiano, Julgado em 26/05/2008). Grifo nosso.

“a deliberação sobre a autorização ao
Executivo, para aquisição de área para moradia
popular e a determinação sobre a matéria
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orçamentária àquele respeito, significam que a
Câmara está, na verdade, determinando que o
Executivo deverá tomar determinadas
providências, em matérias cuja iniciativa
legislativa é do Executivo, conforme se
depreende do texto emanado do Legislativo
de Portão. Ordenar ou determinar
providências ao Executivo exorbita da
competência constitucional atribuída ao
Legislativo. Poderia, em princípio, o Legislativo
Municipal ter deliberado sobre as questões
previstas na Lei Municipal nº 1.872/2007, caso
estivesse pendente concessão de autorização
previamente solicitada pelo Executivo, mas não
conceder autorização que não foi solicitada e
determinar a tomada de providências. Adotar
medidas de execução governamental é
constitucionalmente vedado ao Legislativo”.
(Excerto do voto do relator na Ação Direta de
Inconstitucionalidade Nº 70021581491, Tribunal
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão
Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em
26/05/2008). Grifo nosso.

Como vimos, a “autorização” para que o poder Executivo pratique

atos tipicamente administrativos é desnecessária, sendo até mesmo

considerada invasiva pela jurisprudência quando não se constitua em

requisito legal da prática do ato em questão. A autorização legislativa

apenas faz sentido quando a Lei determina que o poder executivo não

possa praticar o ato administrativo sem ela, sendo um exemplo clássico

o caso da alienação de patrimônio público imóvel (art. 17, inciso I da Lei

8.666/93). Quanto a tal situação, ficam também lançadas competentes

ressalvas.
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Por fim anotamos que, caso a proposição prossiga, a deliberação

pelo 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) SERVIÇOS URBANOS, HABITAÇÃO E SEGURANÇA, por
competência específica, eis que a proposição cria serviço público
(ecopontos de coleta) a ser executado pela administração:

Art. 78- Compete à Comissão de Serviços
Urbanos, Habitação e Segurança opinar nas
matérias referentes a quaisquer obras públicas,
empreendimentos, habitação, segurança e
execução de serviços públicos locais e ligados
às atividades produtivas em geral, oficiais ou
particulares, sobre trânsito e transporte e
comunicação em geral e, especialmente, sobre o
Plano de Desenvolvimento do Município e suas
alterações.

b) COMISSÃO DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, por
competência específica, eis que o serviço público (ecopontos de coleta)
se relaciona com proteção ao meio ambiente.
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Art. 79- O assuntos relativos à Educação , Saúde
e Ação Social e Meio Ambiente são atribuídos às
Comissões relacionadas neste Artigo:

(...)

§ 2º- À Comissão de Saúde, Ação Social e Meio
Ambiente compete manifestar-se em todos os
projetos e matérias que versem sobre desportos
e assuntos relacionados com saúde,
saneamento, cultura, meio ambiente, criança,
adolescente, idoso e assistência e Previdência
social em geral. (Modificado pela Resolução
Plenária nº 404, de 14 de março de 2006 )

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conformidade com os fundamentos normativos, doutrinários e

precedentes jurisprudenciais apresentados acima, encaminhamos o

expediente para prosseguimento com ressalvas, opinando pela

inviabilidade de tramitação da matéria em forma de projeto de lei, sendo

mais adequada à modalidade “indicação”. Assevera-se, outrossim, 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 05 de abril de 2021

Pablo José Camboim de Souza
OAB/RS 50.493

Matrícula 881

João Roberto da Fonseca Junior
Procurador Chefe

OAB/RS 69.257


