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[nc[ui art. 1]6-A na Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, dispondo sobre a execução
orçamentária e financeira da programação
incluída por emendas individuais do
Legislativo Municipal em Lei Orçamentária
Anual (LOA).

Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Prometo em epígrafe,
deautoriadovereadorCassioTrogildo. ' ' ' ''''

O Prometo de Emenda à Lei Orgânica em estudo visa incluir o art. 1 1 6-A
na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, dispondo sobre a execução
orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do
Legislativo Municipal em Lei Orçamentáría Anual (LOA), no sentido de instituir o
denominado ''orçamento impositivo" no que se refere às emendas parlamentares, com
base nos ans.]65, 166 e 198 da Constituição Federal. ' '''

''3

A Procuradoria desta Casa, às fls.8-9, opina pela inexistência de óbice de
natureza jurídica à tramitação da matéria.

É o relatório, sucinto

Inicialmente, cumpre frisar que o PELO apresentado deve ser examinado
pelas Comissões Permanentes em epígrafe, por força do art. 35, inca. l e XII.
combinado com o art. 129, ambos do Regimento da Câmara Municipal de Porto
A\ l f3 (Jrfx

A proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101, do
desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivasRegimento

alterações.
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Quanto à proposição principal, a iniciativa do Parlamento Municipal
para propor Projeto de Emenda à Lei Orgânica está assegurada pelo art. 73, inc. 1, da
LOMPAi, e consubstanciado no princípio constitucional da autonomia municipal, o
qual permite que o Município provqa tudo quanto conceme ao interesse local,
estabelecendo suas próprias leis, decretos e atou relativos aos assuntos peculiares.

''3 Este princípio encontra-se consagrado no art. 29, capa//, da Constituição
Federal2, no art. 8', da Carta da Província de 19893, e nos ans. I' e 9', inca. ll e lll.
todos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegres

Gaze-se que a proposição em análise encontra supedâneo no art. 30, inc.
1, da Constituição Federal, que dispõe ser de competência do Município legislar sobre
assuntos de interesse local, razão pela qual a iniciativa da proposição é válida, pois à
evidência só o Prometo de Emenda à Lei Orgânica, poderá dispor sobre o tema. Sobre
o tema leciona Hely Lopes Meirelles5:

:0 governo local é que provo a Administração em tudo quanto
'esperto ao interesse local do Município, repelindo, por inconstitucional,
qualquer intromissão de outro órgão, autoridctde ou poder. SÓ a
lierarqtlia entre as leis quando, por inexistir exclusividade de
Administração. as três entidades (União, Estado-membros, Municípios)

iLOMPA:
Art. 73. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta
1 - de um terço: no mínimo, dos Vereadores;

2 Constituição Federal:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias. e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: ' '

3 Constituição Estadual RS:

Art. 8'- O Município. dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela
legislação que adorar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

4 LOMPA:

Art. I' O Município de Porto Alegre, pessoa .jurídica de direito público intimo. parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e

financeira, reger-se-á postesuaILei Orgânica e demais leis que adorar, respeitados os princípios estabelecidos nas
Art. 9' Compete ao Município, no exercício de sua autonomia:

11 - p.rever a tudo quanto concerne ao interesse local. tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções
sociais. promovendo o bem-estar de seus habitantes:
111 - estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local:

15.ed. São Paulcc Malhe ros, 2006. p 109-10/ aras//erro. Atualização Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Salva.
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'egularem concorrerttemente a mesma matéria, caso em que a lei
municipal cede à estadual, e esta à Jêdel'al. Não há: pois, stlbmissão do

\.município ao Estado ou à União, porque nenhumct dessas entidades pode
substituir o governo local na solução de casos abetos à Administração
municipal: o que hã é t'esperto recíproco pelas atribuições respectivas de
cada qual

Nesse sentido, a proposição visa adequar o Município às previsões
constitucionais vigentes, em especial nos ans. 165, 166 e ]98, todos da Constituição
Federal de ] 988 e, consequentemente, conferir maior independência aos membros da
Casa Legislativa em relação ao Poder Executivo, que, segundo o Prometo, será
obrigado a executar as emendas parlamentares no limite 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por. cento) da receita corrente líquida do prometo encaminhado pelo
Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinado a ações de
serviços públicos de saúde, salvo impedimento de ordem técnica, fundamentado nos
termos da Carta Constitucional.

'''1

Embora promulgada em março de 2015, a Emenda Constitucional n' 86.
que toma impositiva a execução das emendas individuais dos parlamentares ao
Orçamento, no âmbito local do Município exige base legal na ordem jurídica
municipal. O mecanismo que prevê a obrigatoriedade do acatamento das emendas
realizadas no Legislativo pelo Executivo possibilita a concretização das emendas
parlamentares ao Orçamento até o limite supramencionado.'')

A Emenda à Lei Orgânica é, portanto, um reflexo legal e necessário da
Emenda Constitucional no âmbito municipal. O texto proposto de emenda reproduz o
texto constitucional que prevê que metade do percentual acima disposto deve ser
empregado em ações e serviços de Saúde, excito despesas com pessoal e encargos.

Outro ponto importante e que dá força à medida é a necessidade, caso
venha o Executivo a não cumprir tais emendas, pela razão que a Constituição chama
de impedimento de ordem técnica, de que o Prefeito Municipal deva formalmente à
Câmara.

Portanto, nos termos de toda a legislação aplicável à espécie --
Constituição Federal, Leí Orgânica e Regimento Intemo desta Casa Legislativa -- o
Prometo é legal e constitucional. De outro lado cumpre os requisitos exigidos na
legislação em vigor, estando garantida a juridicidade deles

Quanto ao tema, o TJRS já proferiu julgamento de ADIN, onde admitiu
a possibilidade.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MUNICÍPIO DE SANTO ÁNTONIO DA PATRULHA. EMENDAS
[NDlyIDUAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LEI
)RÇAMENTÀRIA ANUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N' 86/2015.
. Não há falar em irregularidade na representação do Pre.feito. uma vez
4ue este tem capacidade processual para propor ação diteta cle
.nconstitucionalidade, nos termos do art. 95. $2', 111: da Constituição
Estadua[. Preliminar de extinção rejeitada. - O Árt. 93-A e seus
parágrclfos 1', 2' e 3' da Lei Orgânica Municipal de Santo Antânio da
Patrulha praticamente reproduz o disposto no art. i66 da Constituição
Federal. - Não há inconstituciortatidade ct ser declarada já que a Lei
)rgânica discutida atendeu ao princípio da simetria. a teor do disposto
10 art. 8', capuz, da Constituição Estadual. - O parágrctfo 4' do ar1. 93-A
ict Lei Orgânica Mtwticipal de Santo .4ritõnio da Pau"unha viola o ar1. 22.
[, da Constituição Fedetat e o enunciado da Súmula n'722 do STF. ertl
azão de ser de competência privativa da União legislar sobre mcüéria

penal, bem como definir os crentes de responsabilidade. PRELIMINAR
RE.JEITÁDA. ÁÇÀO DIRETA DE INCONST]TUCIONALIDADE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME. (Áção Direta
=íe Incortstitucionalidade N' 70067214627, Tribunal Pleno. Ti ibunal de
Justiça do RS, Relator": Gelson Rolam Stocker, Julgado em 0]/08/2016).

Quanto ao mérito, a obrigatoriedade na execução orçamentária permite
que os vereadores atendam às demandas colocadas pela população e que seu clamor
seja ouvido em forma de ações govemamentais. Não se quer, com isso, impor
restrições ao Executivo. Ocorre que os vereadores percorrem a cidade e conhecem
muito dos problemas do município, visto que andam nas bases, ouvem e veem as
dificuldades das pessoas. Desta feita, o orçamento impositivo visa o cumprimento de
recursos destinados a um setor específico, e que, não raro, são aplicados em outras
obras de menor relevância.

'1

Diante do acima esposado, examinados os aspectos constitucionais.
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo, e, quanto ao mérito, pela aprovação do Prometo.

Sala das Sessões, 25 dejunho de 2019

Aprovado pelas Comissões em 't C, - b
Relator-Geral
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9 CAMARAMUNICIPALDEPORTOALEGRE Legenda:
S -- Sim
N - Não
A - Abstenção
F - Falta

PARECERCONJUNTO No031/$
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Votação: [i SIMBÓLICA [l NOMINAL
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