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O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI BÁSICA

1 - DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

A Constituição Federal e a Constituição-
dual dispõem que cada Município reger-se-á por
Lei Orgânica, votada em 2 (dois) turnos, com o
interstício mínimo de 10 (dez) dias e aprovada
por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Muni
cipal, que a promulgará, atendidos os princípios
constitucionais (arts. 29 da Constituição Fede-
ral e 172 da Constituição Estadual).
No Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias (arts. 11 da Constituição Federal e 29 da
Constituição Estadual) fixou-se o prazo para vo-
tação da Lei Orgânica 180 dias, a contar da pro
mulgação da Constituição do Estado. Promulgada a
Carta Estadual em 21/9/89, o prazo encerra-se a
20/3/90.
Embora o § 29 do art. 29 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da nossa Constitui
ção estabeleça a continuidade de vigência da Lei
Complementar n9 3, de 28 de dezembro de 1972, com
suas alterações, observadas as normas constitu-
cionais vigentes, para aquele Município que não
conseguir promulgar a sua Lei Básicanoprazo pre
visto, precisamos reconhecer que esta é uma solu
ção paliativa que deve ser, ao máximo, evitada.

2 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO

Dois fatores de muita importância devem ser for
temente destacados:

- o do regulamento que presidirá a todos ostra
balhos
- o da importância da participação popular no

processo de elaboração da Lei Orgânica.

Primeiramente, vamos tratar do Regimento Inter
no.

2.1 - Regimento Interno
Necessidade.

A disciplina para o tratamento de todas as fa-
ses do processo é de fundamental importância, pa

rã que se evite o impasse e o arbítrio.
Nestas condições, é de fundamental importância

que a Câmara se reúna para decidir as normas que
regerão o trabalho.
Alguns pontos que devem ter tratamento espe-

cial são os previstos na própria Constituição Fe
deral, repetidos na Estadual:

a) o processo é de discussão e votação	em 2
(dois) turnos;
b) deverá ser previsto um interstício mínimo

entre a l e a 2 discussão e votação de 10 (dez)
dias;

c) a aprovação da lei básica depende de "quo-
rum" especial - 2/3 dos membros da Câmara;
d) a lei básica será promulgada pela Câmara,

não necessitando, portanto, da sanção do Prefei-
to;
e) o prazo para sua promulgação será de até 180

dias após a da Constituição Estadual, portanto,
até 20/3/1990.

Como se vê, são muitos os pontos a serem obser
vados e cada qual com suas particularidades:

- o número de Vereadores de nossas Câmaras Mu-
nicipais está previsto no artigo 29, inciso IV,
da Constituição Federal, que assim dispõe:

de 9 a 21 Vereadores, nos Municípios que pos
suam até 1.000.000 de habitantes;

de 33 a 41 Vereadores, nos Municípios	cuja
faixa de população situa-se entre 1.000.000	a
5.000.000 de habitantes ,-

• de 42 a 55 Vereadores, naqueles cuja popula-
ção ultrapasse os 5.000.000 de habitantes.

Em Minas Gerais, um grande percentual de Muni-
cípios encontram-se na 1 faixa, ou seja, possui
de 9 a 21 Vereadores. Desta forma, há que se pen
sar na simplicidade do regimento interno do Droces
so legislativo de elaboração da Lei Oraânica Municipal.

- Seria necessária a criação de uma comissão
especial para elaborar o Regimento e para elabo-
rar a Lei Básica?

- Seria exeqüível o funcionamento de comissões
fracionadas, temáticas? Ou seria mais racional a
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própria Câmari, no seu todo, integrar-se e entre
gar-se à elaboração dos textos?
Uma das nossas grandes preocupações, quando re

queremos ao nosso digno Presidente a reali-
zação deste Simpósio, diz respeito exatamente a
esses aspectos.
Há muita gente interessada na elaboração das

Leis Orgânicas e nesses momentos, muitas vezes,
o mercantilismo fala mais alto. Corre-se o risco
de seprepararem textos completamente inadequa-
dos à nossa realidade.

É preciso que os Regimentos sejam simples e pre
vejam os princípios básicos a serem seguidos:

a- a Mesa Diretora dos trabalhos será a mesma
Mesa Diretora da Câmara? (Às vezes é aconselhá-
vel que seja.)
b- será prevista a participação de todos os Ve

readores, de modo a se conseguir a mais ampla in
tegração, inclusive entre as Bancadas dos dife-
rentes partidos;

c- qual será o número de reuniões semanais or-
dinárias? Como e quando serão convocadas reu-
niões ordinárias? Sendo o prazo curto para que o
processo todo se desenvolva, seria possível que
ele se realizasse com somente uma ou duas reu-
niões semanais?

d- Como conseguir o pessoal de apoio necessá-
rio? A maioria de nossas Câmaras ainda não pos-
sui a sua infra-estrutura de pessoal. Como se ar-
ticular com a Prefeitura, para que as suas neces
sidades sejam atendidas? Há previsão orçamentá-
ria para se contratar, se for o caso, o pessoal
necessário à prestação desses serviços? Qual a
forma legal de fazê-lo?
e- Como se comporá a Mesa? Como se escolherá o

Relator?As reuniões públicas terão participação
aberta à comunidade? Em que aspectos, prazos e
circunstâncias?

f- Qual o "quorum" necessário à abertura da reu
nião? Como se fará a discussão da matéria? O "quo
rum" para aprovação de qualquer matéria a ser
incluída na lei será sempre o de 2/3 dos membros

da Câmara?
q- Que tipo de requerimento se aceitará? Como

serão despachados e quais os que necessitarão de
aprovação da Mesa e do Plenário?
h- Como será o processo de votação? Se háne-

cessidade de "quorum" de 2/3, a votação será sem
pre simbólica ou será nominal? Qual o prazo a ser
concedido a cada Vereador, nos seus diversos mo-
mentos: o do aparte, o do esclarecimento, o do
encaminhamento de discussão e de votação?

i- Haverá possibilidade de apresentação de emen
das? Com que prazos e quais os tipos de emenda
serão aceitos em cada turno? E destaques? Em que
prazos?

j- O processo da elaboração da Lei Orgânica o-
correrá simultaneamente á discussão e votação do
processo legislativo comum? Qual a preferência?
(Devem ser definidos o número de dias e os pra-
zos para cada qual.) Como se fará a ordem dos tra
balhos e qual o período de duração de cada um?

h- Como se estabelecerá o cronograma dos traba
lhos? (Relembramos 'que o processo será de discus
são e votação em 2 turnos); o "quorum" é especial,
entre os dois turnos deverá haver um interstício
mínimo de 10 dias e o prazo fatal se esgotará em
180 dias.)

2.2 - Anteprojeto

É de todo conveniente que se elabore o Antepro
jeto da Lei Orgânica que será discutidae votada.
Na elaboração do Anteprojeto , e_ necessário que se
jam elencados os assuntos que deverão fazer par-
te do texto.

A título de sugestão, apresento alguns tópicos:
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TÍTULO 1

DA PGANIZAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO 1

DO MUNICÍPIO

SEÇÃO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

-0 Município: Fundamentos e objetivos funda-
mentais.

- Poderes Municipais.
- Símbolos do Município.
- Sede do Município.

SEÇÃO II

DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

- Distritos: criação, desmembramento, incorpo-
ração.

- Observância da lei estadual.
- Plebiscito.
- Divisas municipais.

CAPÍTULO II

DOS BENS MUNICIPAIS

- Relação dos bens, cadastro e sua atualização
periódica.

- Administração.
- Aquisição e alienação.
-Concessão de uso, de permissão e de autori-

zaçao.
- Licitação.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

- Competência privativa.
- Competência comum.
- Competência suplementar.

CAPÍTULO IV

DAS VEDAÇÕES DO MUNICÍPIO

- Elenco das vedações constitucionais do Muni-
cípio.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO 1

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO 1

DA CÂMARA MUNICIPAL

- Legislatura.
- Número de Vereadores.
- Mandato de Vereador.
- Sessões Legislativas.
- Reuniões da Câmara.
- "Quorum" necessário á aprovação de matéria.

SEÇÃO II

DOS VEREADORES

- Incompatibilidades dos Vereadores.
- Inviolabilidade.
- Perda de mandato.
- Licença de Vereador.
- Remuneração.

SEÇÃO III

DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

- Posse dos Vereadores.
- Eleição da Mesa.
- Atribuições da Mesa.
- Atribuições da Câmara, privativas e com san-

ção do Prefeito.
- Sessões ordinárias e extraordinárias.
- Comissões permanentes e temporárias.
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SEÇÃO IV

DO PROCESSO LEGISLATIVO

- Iniciativa das leis.
- Competência privativa.
- Pedido de urgência.
- Casos de "quorum" especial.
- Emendas.
- Prazos.
- Votação, sanção, veto, promulgação.
- Resoluções.

SEÇÃO V

DA FISCALIZAÇÃO CONTÂBIL, FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

- Contas do Prefeito e da Câmara.
- Exame das contas pelo Tribunal de Contas.
- Exame das contas pelos contribuintes.

CAPÍTULO III

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO 1

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

- Eleição.
- Posse.
- Substituição e sucessão.
- Mandato, extinção e perda.
- Ausência do Município.
- Licença.
- Remuneração.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

- Funções executivas.
- Funções representativas.

SEÇÃO III

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

- Secretários e Subprefeitos (se for o caso).

- Competência.
- Investidura no cargo, requisitos, formalida-

des.
- Procurador do Município.

SEÇÃO iv

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SUBSEÇÃO i

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Administração Direta e Indireta - órgãos e
entidades que a compõem.

- Cargos, funções e empregos - condições de ad
missão e acúmulo.

- Remuneração.
- Servidor público, em mandato eletivo.
- Despesa com o pessoal ativo e inativo - li-

mite.
SUBSEÇÃO ii

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

- Regime jurídico único e diretrizes da polí-
tica de pessoal.

- Direitos dos servidores.
- Estabilidade.
- Aposentadoria - proventos e pensões.
- Tempo de serviço público.

SEÇÃO V

DA SEGURANÇA PÚBLICA

- Guarda municipal para o patrimônio público.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CAPÍTULO 1

DOS ATOS MUNICIPAIS

SEÇÃO i

DA PUBLICIDADE E DO REGISTRO

- Obrigatoriedade da publicidade.
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- Livros de registro dos atos do Poder Execu-
tivo.

- Prazos para expedição de certidões.
- Responsabilidade da Administração.

SEÇÃO II

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

- Decretos - numerados e sem número.
- Portarias.

SEÇÃO III

DO PARENTESCO COM O PREFEITO

- Proibições de contratar com o Município.

CAPÍTULO II

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

- Planejamento e existência de orçamento.
- Tarifas ou preços públicos.
- Convênios.
- Licitação.

CAPÍTULO III

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEÇÃO 1

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

- Dos Impostos
IPTU - propriedade predial e territorial

urbana.
ITBI - transmissão "inter vivos", por ato

oneroso, de bens imóveis.
IVV - venda de combustíveis líquidos e ga-

sosos, a varejo.
ISSQN - serviços de qualquer natureza.

- Das Taxas.
- Das Contribuições de melhoria.
- Das Limitações do poder de tributar.

SEÇÃO II
DA RECEITA E DA DESPESA

- Receitas próprias e transferidas.
- Disponibilidade de recursos.

SEÇÃO III

DO ORÇAMENTO

- Plano Plurianual.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Orçamento anual.
- Vedações constitucionais.
- Obrigatoriedade de discriminação, por Distri

to.
- Crédito - operações de abertura.
- Investimentos.

TÍTULO IV

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO 1

DO INCENTIVO À ECONOMIA MUNICIPAL

CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO III

DA SAÚDE

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO V

DA CULTURA E DO DESPORTO

CAPÍTULO VI

DA POLÍTICA URBANA E RURAL

- Diretrizes para a função social da propr 1 e-
dade.

- Desapropriação.
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- Uso e parcelamento do solo.
- Assistência ás atividades agrícolas e agro-

pecuárias.

CAPÍTULO VII

DO MEIO AMBIENTE

- Preservação do equilíbrio do meio ambiente.

CAPÍTULO VIII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

DATA DA PROMULGAÇÃO
ASSINATURAS

Estando o Anteprojeto pronto, é chegada a hora
de ser convertido em Projeto, segundo a opção es
colhida pelo Município, quanto às etapas e for-
mas do trabalho. Entregue á Mesa, o Projeto da
Lei Orgânica será submetido à discussão e pos-
teriormente à votação em 19 turno.

2.3 - Projeto

Recebido o Projeto, há que se marcar o prazo
de sua discussão, o prazo de recebimento de emeri
das, o tipo de emendas que pode ser oferecido e
a quantidade por Vereador.
Necessita-se, ainda, estabelecer as condições

de admissibilidade de emendas populares, a sua
defesa em Plenário e a sua discussão.
Discutido, o Projeto vai à votação. Será ele

votado em bloco, salvo emendas? Cada emenda será
votada? Haverá uma comissão especial que se en-
carregará de dar pareceres sobre as emendas, de
modo a que se leve a Plenário somente a votação
de emendas destacadas? Neste caso, quantos des-
taques caberão a cada Vereador? Ou caberá somen-

te ao Relator e ao Relator Adjunto a emissão dos
pareceres? Será votado o parecer, salvo emendas
destacadas? Em que número, por Vereador?
A aprovação depende sempre de 2/3 dos membros

da Câmara. E nesta fase, mais do que nunca, va-
lerá o espírito de liderança, a negociação, apre
valência do interesse público sobre o interesse
particular ou corporativista.
Aprovado o Projeto com suas emendas e redigi-

do o vencido, será ele submetido a nova discus-
são e votação, após 10 dias, no mínimo, com a
possibilidade de recebimento de emendas.

Nesse 29 turno, recomenda-se que as emendas já
sejam delimitadas, por Vereador, e que seja vo-
tado o parecer do Relator ou Comissão, salvo des
taques, estes sim votados deper si.
Aprovado o Projeto em 29 turno, vai a redação

final, onde não se pode mais admitir qualquer
emenda substantiva, admitindo-se apenas aquelas
que venham a corrigir ou a adequar a redação.
Aprovada a redação final, far-se-á a promulga-

ção da Lei Orgânica-pela Câmara Municipal.

2.4 - Democracia Participativa

Este tema é de tão grande importância que pre-
feri ressaltá-lo, deixando-o para o final.
Acredito firmemente que de nada valerá ao Mu-

nicipio possuir uma Lei Orgânica, se o que nela
se inscrever não estiver arraigado nos anseios
populares.
Esta a razão de nossa luta: uma lei só será

cumprida se for querida; ela será tão mais que-
rida quanto maior houver sido a participação do
povo nasua elaboração, porque deste modo o povo
cobrará o seu cumprimento e ela será 'lei viva".
Desta forma, conclamo a todos os Srs. Prefeitos,
Presidentes de Câmaras, Vereadores e demais par-
ticipes deste evento para que desenvolvam em to-
dos os recantos deste Estado uma verdadeira mo-
bilização em torno da Lei Orgânica, que será vo-
tada e que regerá a vida de cada um de nós nos
nossos Municípios.

1
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Permitam, Srs. Presidentes de Câmaras, a par-
ticipação popular por emendas de sua iniciativa.
Discutam as propostas. Reclamem de seus eleito-
res e até de seus opositores a presença na ela-
boração de sua Lei Orgânica, porque só deste mo-
do, acredito eu, será ela vivida pelo povo e só
desta forma estaremos caminhando para a efetiva
democracia participativa, esteio maior da demo-
cracia, que ainda há de existir neste País.

Somento o povo faz a Democracia. Somente o po-
vo, participe efetivo dos destinos deste Pais, o
fará GRANDE.


