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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Novo Hamburgo, 25 de setembro de 2019.
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3 O SEI. 2019

Para: Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Assunto: Substitutivo ao Projeto de Lei nO64/2019

Senhor Presidente:

Nos termos do Regimento Interno desta Casa,

Resolução n° 8/2009, respeitosamente, apresentamos IMPUGNAÇÃO ao Parecer

de Inconstitucionalidade proferido por esta Comissão ao Substitutivo ao Projeto de
Lei 64/2019.
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Doe sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA. (Lei Municipal N° 31/98, de 19 de maio de 1998)



• 56, da Resolução nO08/2009.

~

~

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

I- DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO:

A presente notificação foi entregue no dia 25 de

setembro de 2019, tendo como prazo de impugnação dez dias úteis a contar de seu

recebimento, desta forma a presente impugnação é tempestiva.

Este recurso tem amparo no parágrafo 1°, do art.

,,- DOS FATOS

o Vereador abaixo citado, encaminhou o Projeto de Lei nO

64/2019, o qual prevê a instituição da Semana de Conscientização e Combate aos

Crimes de Internet nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Novo

Hamburgo, a realizar-se na última semana do mês de março de cada ano. O projeto

se deu, uma vez que, internet é uma ferramenta utilizada por grande parte da

população mundial, mas muitas vezes crimes são cometidos dentro da rede de

computadores. Os crimes virtuais são os delitos praticados através da internet que

podem ser enquadrados no Código Penal Brasileiro, e os infratores estão sujeitos

às penas previstas na Lei.

A proposta visa implantar uma semana de palestras e

orientações sobre os crimes cibernéticos e a Lei 12.737/2012, conhecida como Lei

Carolina Dieckmann", além de discutir amplamente na sociedade este tema que

muitas vezes são cometidos de maneira inconsciente e muitas vezes têm deixado

marcas profundas nas vidas de muitos jovens, ou até mesmo levando muitos,

infelizmente, ao suicídio, é investir na prevenção.

Além de orientar os jovens, é fundamental orientações aos

pais, que precisam monitorar seus filhos, pois muitas vezes, são co-responsáveis

pelos atos e respondem legalmente pelas atitudes dos filhos.
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111-DO DIREITO

A nobre Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu

parecer de inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nO64/2019, acatando o parecer

emitido pela procuradoria desta casa legislativa, a qual entende que o Projeto de Lei

discutido trata efetivamente de matéria de exclusiva proposição pelo Poder

Executivo, ressalta ainda se tratar de matéria de interesse local.

Ocorre que, as pretensas inconstitucionalidades apontadas por

esta comissão carecem de fundamento, uma vez que o simples fato da regra estar

dirigida ao Poder Executivo, não gera a inconstitucionalidade da norma, matéria já

pacificada no Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nO 11.521/2000 do

Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de

divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a

contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e

material. Princípio da publicidade e da transparência .

Fiscalização. Constitucionalidade. [00.] 2. Lei que obriga o

Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet

dados relativos a contratos de obras públicas não depende de

iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não

cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco

confere nova atribuição a órgão da administração pública.

O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si

só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do

Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação

constitucional (CF, art. 61, S 1°, 11, e) . 3. A legislação estadual

inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais

específica, a da transparência dos atos do Poder Público.

Contribua com o Fundo Munici ai da Cria0 a e do Adolescente ei Munici aI N° 1.180/2004 de 13 de outubro de 2004
Doe sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA. (Lei Municipal N' 31/98, de 19 de maio de 1998)



•

•

~•CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da

necessária transparência das atividades administrativas,

reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da

publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4.

É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle

externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado

expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas

de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas

as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se

verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167,

I e 11, da Carta Magna, pois o custo gerado para o

cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato

administrativo necessário ao cumprimento da determinação

legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.1

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, diz que o

regime jurídico da prestação de serviços públicos não consiste em matéria de

iniciativa reservada do Governador do Estado, assim deriva-se a iniciativa do

Prefeito Municipal.

Salienta-se que a Constituição Federal estabelece que:

Art. 30. Compete os Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local:

Desta feita Dirley da Cunha Junior2, explana que interesse

local é: não aquele interesse exclusivo do Município. mas seu interesse

predominante. que o afete de modo mais direto e imediato. Mais precisamente,
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explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida3, o seguinte:

•

"Já se percebe, pois, que muito da problemática das

competências municipais gira necessariamente em torno da

conceituação do que seja esse "interesse local", que aparece

na Constituição substituindo o "peculiar interesse" municipal do

direito anterior. A respeito desta última expressão já se

solidificara toda uma construção doutrinária, avalizada pela

jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer

coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do

Município."

•

Diante do exposto, e por se tratar de matéria de relevante

interesse dos munícipes desta cidade, como já ressaltado no parecer emitido por

esta procuradoria, não há óbice para o prosseguimento do feito, com a remessa

para votação em plenário, uma vez que se encontra na forma constitucional.

• Vale ressaltar, que matéria semelhante já tramitou nesta casa

legislativa, sendo promulgada pelo chefe do executivo com o nO3.101, de 10 de

abril de 2018, a qual institui o Programa de Orientação sobre Síndrome de Down e a

Semana de Conscientização sobre Síndrome de Down no âmbito do Município de

Novo Hamburgo.

Outra Lei semelhante à proposta, que foi aprovada por esta

casa legslativa e promulgada pelo chefe do poder executivo, é Lei nO3093 de 15 de

março de 2018, a qual institui a Semana Municipal de Conscientização da

Depressão Infantil e na Adolescência no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Onde em seu Art. 4°, também propoe a parceria com entes públicos do Município, a

fim de que sejam propostas atividades relacionadas a semana.'

Verifica-se que em seu art. 3°, inciso V, a lei promulgada prevê

divulgar ações referentes à conscientização sobre Síndrome de Down junto aos

estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do Município, com ações

etências na Constitui ão de 1988", 6a edi ão, São Paulo, Atlas, . 98
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de esclarecimentos e palestras, e combater o preconceito, visando à inclusão. Ação

extremamente semelhante com a proposta levantada no Projeto de Lei discutido.

Não podemos olvidar que a competência privativa de órgão

quanto à iniciativa do processo legislativo, no entanto. esta deve ser interpretada

de modo restritivo. Ainda, devemos considerar que, em virtude do princípio da

simetria, a disciplina constitucional regedora do processo legislativo é de aplicação

compulsória aos demais entes federados. Assim, evidenciado que a proposição

não cuida da criação ou extinção de órgãos ou organização e funcionamento da

administração pública, não que se falar em inconstitucionalidade .

IV - DO PEDIDO

Ante o exposto, requer a IMPUGNAÇÃO ao Parecer de

Inconstitucionalidade, proferido ao Projeto de Lei nO64/2019, solicitando ainda que

a Comissão de Constituição. Justiça e Redação, reconsidere sua análise,

encaminhando o Projeto de Lei nO 64/2019 para regular tramitação nesta Casa

Legislativa .


