
PARECER CCJ

Ementa: Institui o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no
Município de Porto Alegre.

Vem essa Relatora, para exarar parecer, o Projeto de Lei do Legislativo em epígrafe de autoria da Vereadora
Laura Sito.

Denota-se que o referido mérito dispôs de prévia análise da Procuradoria Geral desta Casa Legislativo que a
proposição quanto é constitucionalidade, assim como quanto a incidência do Precedente Legislativo n. 1, não
havendo inconstitucionalidade manifesta que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a
incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

Apresentado Contestação ((0319524), aduzindo que a existência de ônus financeiro não acarreta
inconstitucionalidade, mas entende que carece de amparo constitucional a proposição legislativa que
estabelecer programa social ao Poder Executivo sem que esse possua qualquer ingerência sobre os recursos
que serão destinados, seja no montante ou na forma de pagamento. E, assim, não há como enquadrá-lo no
precedente legislativo nº 01, bem como não há de se falar em inconstitucionalidade advinda da ausência de
garantia de gerência do Executivo sobre a política, pois esta é garantida transversalmente no projeto naquilo
que compete à execução do Programa.

É o sucinto relatório. Passo a opinar.

A proposição visa estabelecer, no âmbito do Município, o Programa de Renda Básica de Cidadania e de
Renda Básica Emergencial. Nos termos do art. 1º do projeto, a proposição constituirá direito à segurança de
renda, por meio de benefício monetário, a todos os habitantes residentes no Município de Porto Alegre,
independente da condição socioeconômica dos beneficiários.

O princípio constitucional da reserva da administração decorrente do princípio da independência e harmonia
entre os poderes opera como um limitador do poder de iniciativa parlamentar, não se admitindo que lei de
iniciativa parlamentar venha criar ou estruturar órgão do Poder Executivo, ou venha alterar atribuição de
Secretaria ou órgão. Assim, a matéria impõe ônus financeiros ao Executivo Municipal, bem como
procedimentos administrativos que, necessariamente, terão que ser promovidos pelo Executivo.

Desse modo, em que pese se reconheça que a existência de ônus financeiro, tão somente, não se
consubstancia em inconstitucionalidade, observa-se vício de iniciativa pela impossibilidade de o Poder
Legislativo estabelecer programa social que será efetivado pelo Poder Executivo, sem que esse possua
qualquer ingerência sobre os recursos que serão destinados.

Portanto, a concessão de auxílio financeiro estaria condicionada a iniciativa do Chefe do Executivo, na
medida em que se faz necessário proceder alterações na legislação orçamentária, inclusive com a possível
abertura de créditos adicionais.

Ademais, no caso em questão, como já mencionado e demonstrado, o projeto estabelece em seu art. 1º, § § 1º
e 2º que a abrangência do Programa deverá ser alcançada por etapas, a critério do Executivo Municipal,
priorizando-se as camadas mais necessitadas da população, assim como a implementação do Programa dar-
se-á em conformidade com as disposições legais de responsabilidade fiscal.

Ante o exposto, por se tratar de temática já pacificada na Casa e estando evidente a natureza da norma
proposta, concluo pela existência de óbice de natureza jurídica à tramitação de presente proposição. 



Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
21/03/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 059/22 – CCJ con�do no doc 0356284 (SEI nº 216.00051/2021-21– Proc. nº
0220/21 - PLL nº 067), de autoria da vereadora Comandante Nádia, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  22
de março de 2022, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL
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