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MUNICÍPIO E O SISTEMA DE CARTAS PRÓPRIAS

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O Município brasileiro sempre recebeu tra-

tamento jurídico peculiar. Como circunscrição

assentado em base territorial sujeita ao impacto

de ordenamentos jurídicos do Município, do Esta-

do e da Federação; corno estrutura político-admi-

nistrativa, dotado de administração própria,fun-

dada em órgãos aos quais o sistema jurídico atri

bui os poderes municipais; como entidade estatal

incorporando o Poder Público, que lhe reserva po

sição de superioridade nas relaçaes com o parti-

cular. Apesar desse tratamento, o Município nun-

ca integrou, de forma expressa, a Federação.	A

sua condição de entidade política era, na verda-

de, construção da doutrina, a partir dos linea-

mentos esparsos nas Constituiç6es até 1946. Ele

efetivamente toma contorno mais nítido como peça

da Federação na Constituição de 1946, que lhe

atribuiu a condição de entidade de terceiro grau

dotando-o de largo poder de autogoverno no seio

da Federação e de significativas atribuiçaes po-

líticas.

É, todavia, a Constituição da República de

1988 que, em seu artigo inaugural, confere, ex-

pressamente e de forma incontrastável, ao Munici

pio a condição de ente da Federação, situando- ô

definitivamente como uma das suas esferas políti
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Co-administrativas

"Art.lQ - A República Federativa do Brasil,

formada pela união indissolúvel dos Estados e Mu

nicípios e do Distrito Federal, constitui-se em

Estado Democrático de Diretito e tem como funda-
mentos:(...)"

	

Esse dispositivo assinala, de início,	a
tendência municipalista da Assembléia Nacional

Constituinte, cujos desdobramentos e reflexos

vão estar presentes em várias passagens do texto

da Lei Fundamental da República, onde se multi -

plicam as regras que relevam a posição do Murjjcj
pio.

O contéudo da norma inaugural é reprisado

no art. 18, quando é definida a organização poli

tico-administrativa da República:

Art. 18 - A organização POlítjco-admjnjs

trativa da República Federativa do Brasil compre

	

ende a União, os Estados, o Distrito Federal	e
os Municípios, todos autônomos, nos termos desta

Constituição."

Mas a autonomia municipal afigura-se sobre

maneira realçada pela atual Constituição da Repú

blica quando atribui poderes para a elaboração

de sua Carta.

Estatui o art. 29 que se regerá o Municí-

pio por lei orgânica, observadas em seu processo

de elaboração as linhas mestras ditadas neste
/

mesmo artigo. Competirá ã Câmara Municipal pro-

mulgar o referido diploma.

Dessa forma, o processo de elaboração das

leis orgânicas dos Municípios brasileiros deve

guardar relativa uniformidade, sendo obrigatório

o acolhimento, no Regimento Interno que vise dis

cipliná-lo, dos seguintes preceitos:

- votação em dois turnos, com interstício

mínimo de dez dias;

- aprovação por dois terços dos membros da

Câmara Municipal;

- "quorum" qualificado, que pressupõe am-

plo consenso em torno das regras que devem reger

o Município;

- e promulgação pela própria Câmara.

Esta última exigência imprime diferença

abissal ao processo de elaboração da Carta Muni-

cipal em relação ao processo legislativo ordiná-

rio e o aproxima daquele que transcorreu	no

seio das Assembléias Estaduais Constituintes.

O processo de que cogitam o § 19 do art.

11 do Ato das Disposições Constitucionais Transi

tórias e o supramencionado art. 29 transcorre

na sua integralidade, na Casa Legislativa.	Daí

por ue não se pode cogitar de iniciativa do Pre-

feito no tocante ao respectivo projeto, o	que

também se verificou em nível estadual no recente

processo de elaboração da Constituição do Esta-

do.
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É, assim, a própria Constituição da Repú -

blica que sugere, no cerne, o símile do processo

de elaboração das Constituições pelas Assem

bléias Constituintes dos Estados-membros.O pro-

jeto é de iniciativa do Poder Legislativo e o

processo lhe é exclusivo, até seu desfecho, com

a promulgação, que exaure o poder originário de

elaboração, advindo da Carta Magna. Sob rótulos

e esfera de abrangência distintos, temos,enfim

processos assemelhados.

Adota, assim, a nova Lei da Nação o siste-

ma de Cartas próprias para a organização dos Mu-

nicípios, lastreado no modelo americano,o "Home

Ruler Charter".Esse sistema contrasta com o de

Drganização uniforme, vinculado a uma norma gené

rica, editada pelo Estado - a Lei Orgânica dos

Municípios -, até então adotado e só excepciona-

do por experiências esparsas, como a dos Municí-

pios do Rio Grande do Sul. Destarte, rompe-se em

definitivo com o regime de tutela do Estado so

bre o Município, verificado no Brasil em grau de

rigidez variável, segundo as conveniências do PQ

der Central, coincidindo o esvaziamento do poder

local com os períodos autocráticos.

Traça a Constituição da República, em co -

mando direto aos Municípios, as linhas matrizes

que deverão disciplinar a ordem jurídica munici-

pal, enquant-b a Carta Estadual, a par de aviven-
tá-las, estabelece ainda outras. São essas linhas

mestras que, em conjunto,dvm balizar o exercí-

cio da competência legislativa para auto-organi-

zação do Município, sem prejuízo de sua própria

identidade enquanto ente autônomo. Essa possibi-

lidade de gizamento de perfil próprio na Carta

municipal tonifica a tessitura da autonomia do

Município e a coloca sob auspícios de perspecti -
vas mais reaisí retirando-a do plano meramente

nominal. Com efeito, as características locais

o poder criativo do Município, a vedação da in-

terferência do Estado em área de reserva munici-

pal podem imprimir natureza multifária à sua or-

ganização.

Um disciplinamento comum, entretanto, vai

assegurar razoável uniformidade à organização

dos municípios mineiros. As normas de preordena-

ção e os princípios de acatamento obrigatório pe

lãs leis orgânicas municipais enunciados no art.
29 da Carta da República integram,de forma clara

e direta, esse disciplinamento.

Ainda que, em relação a tais normas, silen

te seja a lei orgânica, os dispositivos auto-

aplicáveis serão considerados acolhidos no orde-

namento jurídico municipal.

Eis a redação do artigo de que se cogita:

"Art.29 - o Município reger-se-á por lei
orgânica, votada em dois turnos, com o interstí-

cio mínimo de dez dias, e aprovada por dois ter

ços dos membros da Câmara Municipal, que a pro-
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mulgará, atendidos os princípios estabelecidos

nesta Constituição, na Constituição do respecti-

vo Estado e os seguintes preceitos:

1 - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito

e dos Vereadores, para mandato de quatro anos,me

diante pleito direto e simultâneo realizado em

todo o País;

II- eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito

até noventa dias antes do término do mandato dos

que devam suceder, aplicadas as regras do	art.

77, no caso de municípios com mais de duzentos

mil eleitores;

III- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito

no dia 1Q de janeiro do ano subseqüente ao da

eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à

população do Município, observados os seguintes

limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um

nos Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e trés e máximo de qua

renta e um nos Municípios de mais de um milhão

e menos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de

cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cin-

co milhões de habitantes;

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Pre -

feito e dos Vereadores fixada pela Câmara Munici

pal em cada legislatura, para a subseqüente, ob-

servado o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II

153, III, e 153, § 2Q, 1;

VI - inviolabilidade dos Vereadores por

suas opiniões, palavras e votos no exercício do

mandato e na circunscrição do Município;

VII - proibições e incompatibilidades, no

exercício da vereança, similares, no que couber,

ao disposto nesta Constituição para os membros

do Congresso Nacional e, na Constituição do res-

pectivo Estado, para os membros da Assembléia Le

gislativa;

VIII- julgamento do Prefeito perante o Tri

bunal de Justiça;

IX - organização das funções legislativas

e fiscalizadoras da Câmara Municipal;

X - cooperação das associações representa-

tivas no planejamento municipal;

XI - iniciativa popular de projetos de lei

de interesse específico do Município, da cidade

ou de bairros, através de manifestações de, pelo

menos, cinco por cento do eleitorado;

XII - perda do mandato do Prefeito,	nos

termos do art. 28, parágrafo único."

O delineamento preciso do âmbito de atua -

Cão do Município em relação à lei orgânica é ta-

refa que exigiria a análise estrutural das Cons-

tituições da República e do Estado, não apenas
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para a localização das várias normas de preorde

nação dirigidas especificamente aos Municípios,

mas também para a identificação dos princípios

constitucionais sensíveis que se encontram es

praiados pelo texto de ambas as Constituiç6es

envolvendo, inclusive, normas de natureza pro-Jra

mática, que também vinculam o legislador rnunici

pai. Tal tarefa extrapola os limites do presen-

te trabalho, razão pela qual, descartando ila-

ç6es mais complexas, comentaremos apenas os di-

tames estabelecidos no já transcrito art.29,com

ligeira ênfase para as normas centrais e	para

aquelas que deixem ao Município a opção pelo mo

do de sua incidência na respectiva lei orqâni-

ca.

Realçamos, assim, aspectos que reputamos

importantes:

1 - Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito

e dos Vereadores, para mandato de quatro anos

mediante pleito direto e simultâneo realizado

em todo o País.

A temporaneidade dos mandatos é um dos

princípios republicanos e, no tocante aos agen-

tes políticos municipais, ele aparece explicita

do no inciso 1 do art. 29.

É da tradição do direito brasileiro o man

dato prefixado que, eventualmente, tem sua dura

ção alterada por raz6es políticas com o propó-

sito de fazer coincidir eleiç6es majoritárias e

proporcionais, quando os mandatos dos prefeitos

forem prorrogados ou reduzidos.

Restabelece-se de forma completa o pleito

direto, substituído no período autoritário pelas

eleiç6es indiretas nas Capitais, estâncias e mu-

nicípios considerados área de segurança	nacio-

nal.
A simultaneidade do pleito, por seu turno,

funda-se no princípio da economia do processo

eleitoral.

II - Eleição do Prefeito e do Vice-Prefei-

to até noventa dias antes do. término do mandato

daqueles a que devam suceder, aplicadas as re-

gras do art. 77 no caso de municípios com mais

de duzentos mil eleitores.
O disposititivo não é auto-aplicável, de-

vendo a matéria nele contida ser regulada em lei

federal.

É de se ressaltar, especialmente, a aplica

ção, aos municípios com mais de duzentos mil elei

tores,da regra contida no § 3Q do referido art.

77, que disp6e:
li Se nenhum candidato alcançar maioria ab-

soluta na primeira votação, far-se-á nova elei -

ção em até vinte dias após a proclamação do re-

sultado, concorrendo os dois candidatos mais vo-

tados e considerando-se eleito aquele que obti -

ver a maioria dos votos válidos." Consagra-se,em

nível municipal, também a hipótese de eleição em



14
	 15

dois turnos.

III - Posse do Prefeito e do Vice-Prefei-

to no dia lQ de janeiro do ano subseqüente ao

da eleição.

A Carta Magna define a data de lQ de ja-

neiro do ano subseqüente ao da eleição para pos

se do Prefeito e do Vice-Prefeito.

O Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, no § 4Q do art. 4Q, para permitir

a posse do Prefeito, do Vice e dos Vereadores

eleitos no pleito de 1988, em conformidade com

a regra geral acima mencionada, reduziu o manda

to dos anteriores nos seguintes termos:

Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-

Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 1Q de

janeiro de 1989, com a posse dos eleitos."

IV - FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES

À luz dos dispositivos em exame, parece-

nos caber à lei orgânica a fixação do número de

vereadores integrantes do legislativo municipal.

Nesse particular, a liberdade de opção da Câmara

Municipal haverá de prevalecer entre as alterna-

tivas possíveis dentro da respectiva faixa popu-

lacional, já que a Constituição da República ado

ta o critério da proporcionalidade com a popula-

ção, observados o teto de 55 edis e o piso de 9,

com graus intermediários.
Conquanto afirmem alguns ser permitido ao

Estado fixar outros graus intermediários compati

veis com os já estabelecidos, entendemos que	a

presença de norma nesse sentido na Constituição

do Estado representaria burla à autonomia munici

pai, visto que, nesta matéria, o comando da Cons

tituição da República é direto ao município,além

de completo. De outra parte, a se permitir	tal

raciocínio, em última análise, teríamos que adini

tir a nulificação das opções do município,	com

o que se incorreria em inconstitucionalidade.

Essa regra foi excetuada, por razões

óbvias, no Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, art. 50, que deferiu à Justiça E-

leitoral a fixação do número de Vereadores para

as eleições de 1988.

V - REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, DO VICE- PRE-

FEITO E DOS VEREADORES

A Lei Orgânica deverá tratar das remunera-

ções do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereado

res. Sob a égide do ordenamento constitucional

anterior,a matéria era tratada pela legislação

complementar federal.

As Constituições de 1891, 1934, 1937 e

1946 eram omissas no tocante à matéria, reservan

do aos Municípios competência para a fixação dos

subsídios e outras vantagens para os Vereadores.

Os Municípios, livres de qualquer ingerência

quer da União , quer do Estado, trataram de fixá -

la, tendo sido reconhecida inconstitucionalidade
de leis estaduais que ousaram delimitar o arbí -
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trio do Município. Registre-se, ainda, que vá-

rios Municípios optaram pela gratuidade do manda

to legislativo.

Quando campeava o regime de exceção, o Ato

Institucional nQ 2, de 27/10/65, proibiu a per-

cepção pelos Vereadores de qualquer contrapresta

ção pelo exercício da Vereança. Dois anos mais

tarde, a Carta de 67 permitiu a remuneração	de

Vereadores das Capitais e dos Municípios com po-

pulação superior a 100.000 habitantes, segundo

critérios definidos em lei complementar federal.

Esse número subiu para 300.000 com o Ato Institu

cional nQ 7, de 2612/69,e caiu para 200.000 com

a Emenda Constitucional nQ 1, de 17/10/69, até

finalmente,estender-se a remuneração a todos os

Vereadores por força da Emenda no 4, de 23/4/75,

sempre observadas as estipulações da lei comple-

mentar federal (leis nos. 2/67, 23/74, 25/75

38/79, 45/83 e 50/85)
A matéria, pela nova Constituição, passa

a ser novamente reconhecida como de economia in-

terna do Município, que fica sujeito apenas aos

condicionamentos estabelecidos na Carta Federal,

como a fixação da remuneração dos Vereadores pe-

la Cámara em cada legislatura, para a subseqüen-

te (art.29,V ), observado o disposto nos arts.

37,XI; 150,11; 153,III,e 153 § 2Q e I. Em cará -

ter transitório, sujeita-se ainda o Município a

regra do art. 38 do Ato das Disposições Constitu

cionais Transitórias da CR, que limita a despe-

sa de pessoal em qualquer das esferas de gover-

no a sessenta e cinco por cento do valor das

respectivas receitas correntes, indicando, para

o caso de incidéncia em excesso de limite	pre

visto, a obrigatoriedade de redução do percen -

tual à razão de um quinto por ano. E da regra

do art. 37,XI, extrai-se para os Municípios a

definição de que a lei fixará o limite máximo e

a relação de valores entre a maior e a menor re

muneração dos servidores públicos, observados

como teto, os valores percebidos como remunera-

ção, em espécie, a qualquer título, pelo Prefei

to.

Aplica-se ao Município a vedação do art.

150, II, de instituir-se tratamento desigual cc

tre contribuintes que se encontrem em situação

equivalente, proibida qualquer distinção em ra-

zão de ocupação profissional ou função por eles

exercida, independentemente da denominação jurí

dica dos rendimentos, títulos ou direitos.

Sujeita-se a remuneração do Prefeito, do

Vice-Prefeito e dos Vereadores ao imposto de

renda, de competência da União.

Por fim, o art. 153, no § 2Q,I, define

que o imposto de renda deve ser informado pelos

critérios da generalidade, da universalidade e

da progressividade, na forma da lei.
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A fixação da remuneração numa legislatura

para vigorar na subseqüente não significa a mal

terabilidade dos valores durante o período de

mandato, já que pode ser estabelecido um critério

de reajuste. O objetivo da norma em tela, de evi

dente cunho moral, é impedir que o legislador

disponha sobre seus próprios ganhos. Não pode a

regra, todavia, desconhecer a situação da econo-

mia inflacionária que ameaça o poder aquisitivo

de todo cidadão brasileiro, razão pela qual de-

vem ser preestabelecidos, no momento da fixação,

os parâmetros revisionais. Sem a prévia estipula

ção dos mesmos, permanecerá inalterada a remune

ração na respectiva legislatura.

Esse é o entendimento do Tribunal de Con-

tas,manifestado na Instrução Normativa TC 02/89.

A Constituição do Estado no art. 179, §

único, estabelece a seguinte norma: "Na hipótese

de a Câmara Municipal deixar de exercer a compe-

tência de que trata este artigo (fixação de remu

neração) ficarão mantidos, na legislatura subse-

qüente, os critérios de remuneração vigentes em

dezembro do último exercício da legislatura ante

ror, admitida apenas a atualização dos valores.

Em face das implicações das normas que es

tabelecem isonomia interna, quer na Constituição

da República, quer na Constituição do Estado, é

de todo recomendável que se consagre como crité-

rio de reajuste a aplicação dos índices atribui-

dos aos servidores públicos municipais.

VI - INVIOLABILIDADE DOS VEREADORES

Outra matéria a ser transposta para a Lei

Orgânica é a relativa à inviolabilidade dos ve-

readores por opiniões, palavras e votos no exer-

cício do mandato e na circunscrição do Município.

Com o advento da nova Constituição, por

força de norma expressa, atribuiu-se ao vereador

imunidade substantiva ou material, segundo	a

qual cria-se em favor do edil causa de irrespon-

sabilidade penal. Vale dizer: ainda que das pala

vras, votos e opiniões do vereador se possa infe

rir prática de crime, não pode ele ser processa

do.

de se observar, entretanto, que a imuni

dade assegurada ao vereador se dá em termos di-

versos da consagrada aos Deputados nos arts. 53

e 27, § 1Q, da Constituição da República. Aquela

é concedida com a restringenda de que só se apli

ca ao vereador no exercício do mandato e na cir-

cunscrição do Município. Fora isso, a norma	em

análise, justamente por ter sido acolhida	na

Constituição da República, garante a imunidade

material do vereador, na circunscrição do Munici

pio, não apenas face à autoridade municipal, mas

outrossim frente à estadual e à federal.
Desta forma ficam os vereadores resguarda

dos em suas palavras, votos e opiniões no exerci

.1



20	 21

cio do mandato. Vale dizer: 5ão invocáveis, pe-
lo vereador 1 a causa de exclusão de crime, a im-

processabilidade, a exclusão de punibilidade, a

causa funcional de isenção de pena, isenção de

responsabilidade parlamentar - para adotar a lin

guagem de insignes juristas-como garantia	do

exercício do mandato nas situações em que ocor -

ram infrações penais pelo uso da palavra. Os

exemplos mais comuns desse gênero são injúria,di

famação e calúnia ( arts. 138, 13) e 140;c6digo Pe-

nal); ameaça verbal (art. 147, CP); além daque-

las capituladas nos arts. 208, 286 e 287 do CP.

Foge ao propósito deste trabalho	tentar

definir o significado exato do exercício do man-

dato para efeito de incidência da imunidade.

Naturalmente, os estudos desenvolvidos a

propósito da matéria, nos planos doutrinários e

jurisprudencial, poderão elucidar a questão, já

que a Constituição anterior consagrava também a

restrigenda "no exercício do mandato".

Mas, de início,uma premissa deve estar

sempre presente no trato da matéria de imunidade:

ela não pode ser, em absoluto, considerada como

privilégio pessoal. Trata-se, sim, de prerrogati

vã funcional constitucionalmente consagrada, cu-

jo móvel é a garantia de independência do Legis-

lativo. Há de se estar atento ao magistério	do

Prof. Raul Machado Horta que obtempera não per -

tencer a imunidade ao campo do "ius singulare"

inserida que se encontra no domínio do "ius com-

mune" (Cf."Imunidades Parlamentares do Deputado

Estadual" - Imprensa Oficial 1976)

Apesar da imunidade absoluta no tocante

aos chamados crimes de palavras, não goza o ve-

reador de imunidade processual em relação a ou-

tras infraçõespenais. Ou seja, a ele não se es-

tende o disposto no § 10 do art. 53 da Constitui

ção da República, ficando sujeito, no caso de co

meter algum crime, ao respectivo processo, inde-

pendente de autorização da Câmara.

VII - PROIBIÇÕES E INCOMPATIBILIDADES

A Carta da República, em seu artigo 54

enumera as proibições a que se sujeitam os depu-

tados e senadores desde a expedição do diploma

ou a posse, estabelecendo no art. 55 o elenco de

incompatibilidades e ressalvando, no art. 56, as

hipóteses em que o Deputado ou o Senador não per

derá o mandato. Tais normas restritivas se esten

dem aos vereadores, ficando, assim, revogadas as

proibições e incompatibilidades a eles dirigidas

no bojo do Decreto-Lei nQ 201, de 27/2/67.
Além dessas, enumera a Lei Fundamental

as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos

políticos e do mandato, por decreto da Justiça

Eleitoral, tais as que constam do art.14,S 10 e

ll,e do art. 15. Norma da maior repercussão é a

contida no aludido § 10, que inclusive contraria
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toda a doutrina e jurisprudência assentada em ma

téria eleitoral, com fulcro no princípio da pre-

clusão, salvo se dermos ao dispositivo interpre-

tação que vincule a inovação por ele introduzida

ao pressuposto da prova pré-constituída. Eis o

seu conteúdo: "O mandato eletivo poderá ser im-

pugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de

quinze dias contados da diplomação, instruída a

ação com provas de abuso do poder económico, cor

rupção ou fraude".

O parágrafo seguinte dispõe que a ação de

impugnação de mandato tramitará em segredo de

justiça, respondendo o autor, na forma da lei,se

temerária ou de manifesta má-fé.

O art. 15 veda a cassação de direitos po-

líticos, excepcionando os casos de sua perda ou

suspensão.

O art. 38,III,contém disposições aplicá -

veis ao servidor público em exercício de mandato

eletivo.

VIII- JULGAMENTO DO PREFEITO PERANTE O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O art. 29 da Constituição da República,em

seu incico VIII, assegura foro privilegiado para

o Prefeito. No entanto, enuncia "o julgamento do

Prefeito perante o Tribunal de Justiça(grifo nos

so)
Já o art. 106 da Carta Estadual prevê:

"Compete ao Tribunal de Justiça, além das atri-

buj ções previstas nesta Constituição:

1 - Processar e julgar originariamente

ressalvada a competência das justiças especiali-

zadas:

B) ........os Prefeitos Municipais,	nos

crimes comuns e nos de responsabilidade" (grifo

nosso).	-

Entre as duas disposições há diferença

substancial, já que a constante da Lei Maior só

menciona o julgamento de Prefeito pelo Tribunal

de Justiça. Certo é que a omissão do processo na

quela norma tem significado, ocorrendo de modo

proposital, pois, em outros artigos como o	102

e o 124, trata-se simultaneamente do processamen

to e do julgamento.

Todavia, não se pode opor qualquer vício

à norma estadual, já que não extrapola os termos

do § 10 do art. 125 da Constituição da República

que reconhece a Constituição como o campo pró-

prio à definição da competência dos Tribunais do

Estado. O que pretendeu a Carta Federal foi ga-

rantir o mínimo ao Prefeito, ou seja, o julgamex

to perante o Tribunal de Justiça. Não se poderia

reduzir a garantia. Ampliá-la estava na alçada

do Estado, e em Minas Gerais foi isso	ue	su-

cedeu.
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IX - ORGANIZAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATI-

VAS E FISCALIZADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL

O item IV do art. 29 da Carta Magna con -

substancia o apanágio das Câmaras de Vereadores.

Vigora entre nós o sistema de "checks and

balances" e nele reserva-se ao Legislativo	a

atribuição de fiscalizar a conduta dos adminis-

tradores públicos, com vistas a garantir a obser

vãncia de princípios como o da legalidade e o da

moralidade administrativa.

De outra parte, o Parlamento concentra a

rerrogativa de produção de normas gerais e abs--

ratas - essência da função estatal de legislar,

ie, nos Estados Democráticos de Direito, não

sempenhada, senão excepcionalmente, pelo cen-

o de competência ao qual incumbe a execução

s normas, ou seja, o Poder Executivo.

Obviamente, o Constituinte nacional deno-

tou claro propósito de situar o Estado brasilei-

ro no perfil dos Estados Democráticos de Direito,

revitalizando o Parlamento, que, nos anos de ar-

bítrio, sofrera notável perda de conteúdo em sua

esfera de atuação.

Relativamente ao papel de legislar, ampli

ou-se o espectro de matérias sujeitas ao Poder

Legislativo, enquanto que, no plano da fiscaliza

ção, buscou-se facilitar, desobstruir e estimular

a ação desse Poder.

Como a Câmara Municipal insere-se nesse

contexto? Com total autonomia para o exercício

do controle externo da Administração, mantida, no

entanto, a estrutura do Tribunal de Contas do Es

tado para os fins previstos no art.31, 1Q, da

C.F., dada a vedação de que sejam criados Tribu-

nais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais

§ 4Q do art. 31).

Ao órgão estadual incumbe tão-somente for

necer subsídios, na forma de parecer prévio, so-

bre as contas que o Prefeito deve anualmente

prestar, parecer este que poderá não prevalecer

desde que por decisão de dois terços dos membros

da Câmara Municipal.

Vale aduzir que a atuação do Tribunal de

Contas do Estado obedecerá doravante ao limite

temporal estatuído no art. 180 da Constituição

do Estado (360 dias contados do recebimento das

contas) , cumprindo ao órgão observar ainda a for

ma de exercício que a lei ordinária prescreverá.

Cabe-nos alertar para o fato de que o âxi

to do trabalo de fiscalização depende inegavel -

mente do aprimoramento das Câmaras com vistas a

esse objetivo, mediante a qualificação dos qua-

dros de pessoal, a modernização e o incremento

dos recursos materiais disponíveis e o aperfei-

çoamento da estrutura e do funcionamento institu

cionais. Afinal, o Tribunal de Contas do Estado,
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situado na Capital e voltado para o exame das

contas do Estado e das de centenas de Municípios,

não terá condições de responder, com a presteza

que só a Câmara Municipal pode ter, às situações

do cotidiano na administração pública sob	sua

fiscalização.

É imperativo frisar a importância da pre

venção de desvios e desvirtuamentos administrati

vos, mediante a elaboração correta e conseqaente

de leis orçamentárias e de diretrizes orçamentá-

rias, valendo acrescentar que a cooperação das

associações representativas no planejamento muni

cipal, se implementadas estas, poderá configurar

um fator de inibição das irregularidades. A am-

pla ciência dos rumos a serem seguidos pela Admi

nistração certamente facilitará a constatação

dos "atalhos" e desvios de percurso, compelindo

o gestor da coisa pública a ajustar-se às pres-

crições legais e à vontade popular.

Cumpre-nos relevar ainda a regra contida

no § 3Q do art. 31 da Carta da República, segun-

do a qual as contas dos Municípios deverão fi-

car, durante sessenta dias, anualmente, à dispo-

sição de qualquer contribuinte, para exame e

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legi

timidade, nos termos da lei.

Finalmente, no que toca ao tema, há	de

se ressaltar que, obviamente, a Lei Orqânica não
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é sede própria para conter o regimento e o regu-

lamento internos da Câmara. Dela deverão constar;

a exemplo da Constituição da República e da Cons

tituição do Estado, as normas estruturais do pro

cesso legislativo e da organização do Legislati-

vo Municipal, as quais, prescrevendo as balizas cen-

trais de tais matérias, deverão encontrar o devi

do desenvolviménto nas normas próprias e especí-

ficas.
X - COOPERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES REPRESEN-

TATIVAS NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

A análise sistêmica do texto constitucio-

nal permite verificar que essa matéria, consubs-

tanciada no disposto no art. 29, X, não encerra

enunciado demagógico e populista, mas encarna no

vã concepção sobre o relacionamento entre Estado

e Sociedade.

Aliás, é possível ir mais adiante, asseve

rando que o preceito em tela evoca nova gênero

constitucional, que busca não apenas distribuir

competências ou estabelecer limites para a atua-

ção estatal, mas outrossim sinalizar para a so-

ciedade civil, apontando-lhe instâncias de coope

ração.

Participar do trabalho de planejamento mu

nicipal configura, a partir da nova Constituição

da República, um ônus da comunidade.

A crítica às soluções tecnocráticas,	de
gabinete, é sucedida pelo reconhecimento estatal
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de que o Poder não deve jamais se dissociar	da

vontade que o origina.

A vitalidade do Poder, em contraponto com

sua estagnação, demanda crescente troca de ener-

gia entre administradores e administrados, e as

Constituiç6es Federal e Estadual seguramente dão

sinal verde a esse movimento.

Cabe agora à população, na medida em que

lhe seja possibilitado o acesso aos textos cons-

titucionais, dar seqtiência à reformulação da Or-

dem Social, inclusive em nível municipal, atra -

vês do exercício das prerrogativas conquistadas.

XI - INICIATIVA POPULAR DE PROJETO DE LEI

DE INTERESSE ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO, DA CIDADE

OU DE BAIRROS, ATRAVÉS DE MANIFESTAÇÃO DE, PELO

MENOS, CINCO POR CENTO DO ELEITORADO.

O Constituinte nacional buscou instaurar

em todos os planos da Federação uma nova mentali

dade no que tange à participação popular na vida

política.
Reconhecidos os cidadãos como protagonis-

tas da nova Ordem Jurídica que se faria erigir

forjaram-se mecanismos capazes de conferir prati

cidade à constatação filosófica de que os pode -

res estatais só tém legitimidade enquanto canais

de expressão da vontade comunitária.

Consagrada como direito político no art.

14, III, da Constituição da República, a inicia-

tiva popular evidencia a preocupação de	descer

rar novos horizontes para a sociedade.

O espírito participativo que dimana	do

texto da C.F., em consonância com o respeito pie

no ao princípio federativo, não poderia	condu-

zir senão à adoção do mencionado mecanismo de

processo legislativo nos âmbitos estadual e muni

cipal.

Todavia, - dispensou-se tratamento diversi-

ficado à matéria nos arts. 27, § 40 (Estados) e

29, XI (Municípios) da Carta Magna.

Em nível estadual, estatui-se de modo va-

go a iniciativa popular, deixando para a legisla

ção ordinária a sua adequação ao processo legis-

lativo. A Carta Mineira, entretanto, dá à maté-

ria tratamento completo no art. 67.

De outra parte, os Municípios foram con-

templados com preceito que suscita menos perple-

xidade e convida à pronta colocação em prática

do mecanismo democratizante ora abordado.

Nesse passo, no entanto, é interessante

notar que, embora inexista precedente ao	nível

da história do Direito Constitucional federal,as

Constituições do Estado de Minas Gerais de 1935

e 1947 já previam, respectivamente em seus arts.

19, d, e 27,1V, a iniciativa popular das leis

condicionada à subscrição de pelo menos dez mil

eleitores.

O art. 29, XI, além de prever a iniciati



30

va popular, fixa dois parâmetros para o seu exer

cício, um de natureza qualitativa, e outro, de

caráter quantitativo.

O parâmetro qualitativo decorre da compe

tência legislativa que a Constituição confere ao

Município, qual seja, a de dispor sobre assuntos

de interesse local, afetos, portanto, à municipa

lidade como um todo, à cidade(sede) ou a determi

nado(s) bairro(s)

Quanto ao parãmetro quantitativo, trata-

se do "quorum" populacional exigido para a efeti

vação do direito político em enfoque.

A titularidade ativa da iniciativa popu-

lar é faculdade de, no mínimo, cinco por cento

do eleitorado. Sem dúvida, esse pressuposto nurné

rico conferirá legitimidade àqueles que se posi-

cionem em defesa de interesse comunal, evitando

o desgaste desse saudável instrumento de pressão

social sobre o Parlamento.

XII - PERDA DO MANDATO DO PREFEITO, NOS

TERMOS DO ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO

Define o § único do referido art. 28 in-

compatibilidade do exercício de mandato do Gover

nador com a assunção de outro cargo ou função

na administração pública direta ou indireta, res

salvada a posse em virtude de concurso público e

observado o disposto no art. 38, 1,1V e V.
Es t a incompatibilidade é estendida	ao

Prefeito, —oro a ressalva de que, na hi pótese de
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concurso público, o servidor empossado deverá

afastar-se do cargo, emprego ou função , sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração, apli-

cando-se portanto a regra do inciso II do art.

38.

Aplicam-se as regras de contagem de tem-

po de serviço para todos os efeitos legais, exce

to para promoção por merecimento, sendo que para

efeito de benefício previdenciário, no caso de

afastamento, os valores serão determinados como

se no exercício estivesse.

Como já ressaltamos, devem ser observa-

dos, além dos preceitos arrolados no art. 29, os

princípios estabelecidos na Constituição da Repú

blica e na Constituição do Estado e ainda a com

petência expressamente conferida pela Constitu-

ção Federal ao Município - a comum (art.23) e a

que lhe é específica (art.30)

É a norma específica de competência, en-

tretanto, a que melhor explicita o conteúdo da

autonomia municipal no tocante à edição de suas

normas. Já o inciso 1 do art. 30 da Constituição

da República autoriza a edição pelo Município de

quaisquer leis em que prevaleça o "interesse lo-

cal", conceito chave de atribuição de poder, cu-

jo componente básico é a predominância e não a

exclusividade do interesse. Dessa forma, o inte-

resse local substitui o tradicional "peculiar in
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teresse". Ressalte-se que, aqui, detém o Municí

pio competência originária. Cuidando de matéria

de interesse local, o Município pode legislar

como lhe aprouver, em campo que só encontra bar

reira nos dispositivos constitucionais da Fede-

ração e do Estado.

O mesmo não ocorre quando a matéria se

insere na competência legislativa de todas as

esferas de poder. Em tal casonão há como se sub

trair ao critério hierárquico de distribuição de

competência legislativa estabelecido pela Consti

tuição da República, prevalecendo a federal so-

bre a estadual e esta sobre a municipal. Sempre

que a União ou o Estado-membro legislarem de

modo diverso, a norma editada pelo Município fi

cará revogada, como, de resto, ocorreria com a

norma estadual em face da federal.

Batizado, portanto, pela Constituição

da República e pela Constituição do Estado como

ente da Federação, ao Município cabe ocupar os

espaços que lhe pertençam.
Tarefa das mais relevantes deve ser a

de concentrar-se na pesquisa e delimitação des-

ses espaços que se reservam aos Municípios	a

partir das regras básicas previstas naquelas Car

tas- Federal e Estadual-, tendo em vista que o

Município só a elas se encontra adstrito, e,por

imposição delas, às leis. É bom ressaltar que a

maioria dos comandos a que se deve submeter o

Município são originários da própria Constitui-

ção da República, tão originários quanto aqueles

a que se submete o próprio Estado.

Daí por que não pode o Estado estabelecer

regras de tutela aos Municípios, as quais só po-

deriam ser consideradas inoperantes, prevalecen-

do, assim, a garantia de autonomia municipal.

A Lei Orgânica deve espelhar e dominar o

espaço reservado ao Município e sobre ele traçar

as linhas básicas. Deve ser, assim, a consubstan

ciação da autonomia municipal, que nela se deve

traduzir através de normas que, enquadrando-se

nos basilamentos da Constituição da República e

da Constituição do Estado, se conformem ao in-

teresse local.

Esta tarefa compete à Cámara Municipal e

de sua atuação depende o sucesso da vida munici-

pal.
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O PROCESSO LEGISLATIVO ENQUANTO OBJETO DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

O questionamento das possibilidades de trata-
mento do Processo Legislativo Municipal na nova
sistemática constitucional não pode prescindir
de uma análise que, para aquilatar o real signi-
ficado jurídico de que hoje é portadora a maté-
ria, conheça as distintas conotaç6es que neces-
sariamente são a ela emprestadas, em um regime
democrático, em virtude de a mesma consubstanciar
as normas destinadas a reger e instrumentalizar
a manifestação da vontade popular, que, através
da representação política, cristalizar-se-á em
lei.
Assim, de início, devemos notar que o processo

legislativo como um todo deixou de ser norma de
preordenação da Constituição da República para
os Estados federados e Municípios. A Emenda Cons
titucional n9 1 de 1969 incluía entre outros
"princípios" a serem observados pelos Estados fe
derados, quando de sua auto-organização, o con-
junto das normas por ela estabelecidas pertinen-
tes ao processo le gislativo, (art. 13, III) , á ex
ceção das relativas á lei delegada e ao decreto-
lei. Institutos cuja adoção pelos Estados era fa
cultada, no que se refere ao primeiro, e vedada,
no que toca ao segundo, consoante o parágrafo
único do art. 200.
A Constituição da República de 1988, rompendo

com a feição meramente nominal que marcava o fe-
deralismo da Carta do período autoritário, res-
tabeleceu a obrigatoriedade de os Estados fede-
rados observarem efetivamente princípios basila-
res e estruturais como os da organização republi
cana, representativa e democrática do poder po-
lítico e a sua desconcentraçãO em funções espe-
cíficas cujo livre exercício deve ser assegurado
ao respectivo titular; os direitos da pessoa; a
autonomia municipal e a prestação de contas da
Administração pública. Na realidade, a Carta do
período autoritário elevara matérias inteiras à
categoria de normas de preordenação - normas de
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acolhimento obrigatório por parte do ente fede-
rado - reduzindo-lhe sobremaneira o campo atonô
mico especifico, como no caso, o Processo Legis-
lativo.
Contudo, tal constatação não pode conduzir ao

entendimento de que no que se refere à matéria
não haja normas específicas de preordenação des-
tinadas ao Estado federado ou ao Município, nem
tampouco ao de que não existam princípios impli .

-citos ao tratamento de que foi objeto a matéria
na Constituição da República, os quais se impõem
à observância tanto do Constituinte estadual,
quanto do Vereador, na tarefa de elaboração da
Lei Orgânica do Município. O mais claro e cris-
talino desses princípios é o da impossibilidade
de se instituir diploma legal permanente que não
tenha sido objeto de discussão e votação do Par-
lamento. Principio que veda a conseqüência da apro
vação automática de projeto de lei de iniciativa
do Chefe do Executivo ou a manutenção de veto,
por simples decurso de prazo.
Este princípio é decorrência do resgate das

prerrogativas do Poder Legislativo como pauta mi
nima para consolidação do regime democrático. A
Constituição da República, portanto, não mais per
mite aos entes federados a adoção de institutos
que possam vir a caracterizar o Processo Legis-
lativo como autoritário. Contudo, é de se ressal
tar que o principio em análise em nada conflita
com a adoção de mecanismos destinados a empres-
tar uma maior celeridade aos trabalhos parlamen-
tares, desde que não importem em cassação das
prerrogativas inerentes à função legislativa.

Dessa maneira procedeu a Constituição da Repú-
blica, secundada pela do Estado de Minas Gerais,
assegurando ao Chefe do Executivo o poder de so-
licitar regime de urgência para a apreciação de
projetos de sua iniciativa com a conseqüência de
que, transcorridos quarenta e cinco dias sem que
haja manifestação do Legislativo sobre o proje-
to, será o mesmo incluído na ordem do dia, so-
brestando-se a deliberação quanto aos demais as-

suntos, até que se proceda à sua votação (	19
e 29 do art. 64 da Constituição da República	e
art. 69 da Constituição do Estado)
Outra inovação importante da Constituição da

República, no que se refere à agilização dos tra
balhos parlamentares, também acolhida na Consti-
tuição do Estado é a possibilidade de o Reqimen--
to Interno desconcentrar a atividade legislati-
va, atribuindo poder deliberativo sobre projetos
de leis especificas às Comissões Permanentes ou
Temporárias da Casa.
Aprimorou-se, no caso, segundo o modelo italia

no, o procedimento anterior que exigia delegação
a Comissão Especial. Hoje a desconcentração le-
gislativa no interior do Parlamento poderá veri-
ficar-se, portanto, sem aquele caráter de abso-
luta excepcionalidade que revete a lei delega-
da, estando autorizado o Regimento Interno a pre
ver como regra o poder deliberativo de Comissões
para projetos e matérias que especificar, as
quais, acreditamos, deverão ser de menor comple-
xidade e outrossim menos polêmicas. O Constituin
te, novamente inspirado no modelo italiano, nã
deixou de prever a possibilidade de remessa da
matéria ao Plenário para deliberação, desde que
haja requerimento de um décimo dos membros da
Casa Legislativa (inciso 1 do § 29 do art. 58 da
Constituição da República e inciso 1 do § 29 do
art. 60 da Constituição do Estado)
O principio que veda a instituição de lei sem

prévia discussão e aprovação do Legislativo tam-
pouco conflita com a atribuição de iniciativa pri
vativa do Chefe do Executivo para determinadas
matérias, preservando-lhe papel de destaque no
que se refere àquelas mais diretamente vincula-
das à administração da coisa pública. No que to-
ca ao poder de oferecimento de emendas a projetos
de inciativa exclusiva ao Chefe do Executivo, a
Constituição do Estado, contudo, ampliou o dis-
positivo correlato da Constituição da República,
facultando a apresentação de emendas se indicada
a fonte de receita e comprovada a sua disponibi-
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lidade, também segundo o parâmetro do processo
legislativo italiano (art. 68, 1 da Constituição
do Estado).
Analisado o princípio basilar que informa o

Processo Legislativo na nova sistemática consti-
tucional e os seus efeitos, resta-nos, ainda, a
título preliminar, o exame da norma de preorde-
nação da Constituição da República atinente à ma
téria dirigida especificamente ao Município. o
inciso XI do art. 29, que prevê a iniciativa po-
pular de projeto de lei no processo legislativo
municipal subscrito por, no mínimo, cinco porcen
to do eleitorado. Instituto de democracia dire-
ta, a atribuição de iniciativa de projetos de lei
ao povo objetiva assegurar canal de participação
aos grupos minoritários que não têm representa-
ção expressiva no parlamento e encontra preceden
te na história constitucional do Estado (art. 19,
"d" da Constituição de 1935 e art. 27, IV daCons
tituição de 1947). Tendo em vista a referida nor-
ma de preordenação e o papel constitucional re-
servado ao Poder Legislativo nos âmbitos nacio-
nal e estadual, a única inteligência constitucio
nalmente possível do § 39 do art. 177 da Consti-
tuição do Estado, em que pese a dificuldade de
uma interpretação literal do dispositivo, é a de
que além da Lei Orgânica Municipal poder atri-
buir iniciativa privativa ao Prefeito para pro-
jetos de lei atinentes a determinadas matérias,
esta também poderá prever atos que sejam de sua
exclusiva alçada. Interpretação distinta confli-
tarja, necessariamente, não apenas com o princi-
pio basilar implícito ao processo legislativo na
Constituição da República, ora fundado em pres-
supostos democráticos e privilegiadores da repre
sentação parlamentar na formação da vontade es-
tatal, mas também com a norma de preordenação di
rigida ao Município, expressa no inciso Xl do
art. 29 da Constituição da República.
Na Constituição da República o processo legis-

lativo compreende a elaboração de emendas à Cons
tituição, leis complementares, leis ordinárias,

leis delegadas, medidas provisórias, decretos le
gislativos e resoluções.
No que se refere ao processo de elaboração de

emendas á Constituição, o texto magno estadual
introduziu importante inovação que, ao nosso ver,
seria de todo proveito também para o processo de
elaboração de emendas á lei orgânica, qualifica-
dopela exigência do elevado "quorum" de 2/3 dos
membros da Câmara para a sua aprovação. Trata-se
da norma consubstanciada no § 19 do art. 64, que
objetiva evitar interpretações autoritárias cm
assento na jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral contemporânea da vigência da Crta de 1967/
69. Segundo o entendimento da Corte Suprema, a
proposta de emenda constitucional deveria se ater
às normas de iniciativa previstas para a legis-
lação infraconstitucional, amesquinhando o Poder
constituinte de revisão ao desconhecer o seu pro
cedimento qualificado e específico. É de se res-
saltar ainda que o pretenso argumento que alicer
çava tal alvitre já não mais subsiste, vez que o
processo legislativo previsto na Constituição da
República despojou-se do caráter de norma de pre-
ordenação de - forma - global.  
Apenas impe-se  observação do Constituinte

estadual e do Vereador, na elaboração da Lei Or-
gânica, os princípios basilares decorrentes do
papel reservado ao Legislativo na democracia re-
presentativa e as normas especificas de preorde-
nação diretamente dirigidas aos Estados federa-
dos ou aos Municípios. Não há mais, portanto, rã
zão alguma que autorize a classificação das nor-
mas de iniciativa privativa como cláusulas pé-
treas, intocáveis, pois, hoje, podem ser as mes-
mas objeto de revisão constitucional.
No que se refere à legislação complementar e

ordinária, inovou o Constituinte estadual ao ex-
plicitar no § 29 do art. 70 regra pacifica no ârn
bito da doutrina mais qualificada - de Carré de
Malberg a Sério Galleotti e Biscaretti de Ruffia-
que chegou a ser consubstanciada na súmula n9 5
do Supremo Tribunal Federal. Trata-se da regra
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de que a sanção supre os vícios de iniciativa e
emendas nas proposições de lei que versem sobre
matéria de iniciativa privativa do Chefe do Exe-
cutivo. Embora consagrado em súmula, tal enten-
dimento foi revisto pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, que a partir de 1972 simplesmente passou a
ignorar o instituto constitucional da Sanção, que
integra a fase constitutiva do processo de for-
mação do ato complexo - lei - e que, ao ser apos
ta a determinada proposição legal, em virtude
dos princípios da unicidade e da economia proces
suais, teria, necessariamente, o condão de sanar
eventuais vícios decorrentes da ausência de par-
ticipação do agente político que em momento ul-
terior concorda material e formalmente com o ato.
O dispositivo em análise tem o objetivo de asse-
gurar a validade dos pactos concertados no âmbi-
to do parlamento, mediante a intervenção desen-
volvida pela representação política, entre o Che
fe do Executivo e os grupos interessados na ques
tão em pauta. Assim, é de vital importância o dis
positivo, no sentido de se garantir ao Poder Le-
gislativo o exercício de sua função de mediador
social, de canal de solução democrática de um sem
número de questões através do debate e da cons-
trução do consenso, que, na medida em que envol-
va o consentimento do titular do Executivo na so
lução proposta, pode e deve ser respeitada pelo
Judiciário.

No âmbito estadual não se adotaram as chamadas
medidas provisórias por duas razões fundamentais.
Inicialmente, reconheceu-se que o Instituto na
sua pureza original vincula-se ao sistema de go-
verno parlamentarista, tal como o decurso de pra
zoe outros destinados a instrumentalizar uma
ação mais rápida e efetiva do Governo no sistema
parlamentarista. Na realidade, o parlamentarismo
pressupõe a identidade do Gabinete e da maioria
no parlamento e apresenta a característica in-
trínseca de uma divisão mais fluida e menos rí-
gida e nítida entre as funções legislativa e exe
cutiva. Ora, a pura e simples transposição dês--

tes institutos do processo legislativo adotados
nesse sistema específico de governo certamente
acarreta sério desequilíbrio na relação entre os
dois poderes em um sistema presidencialista de
governo. Neste não há empenho de responsabili-
dade que possa colocar em risco a permanência no
governo dos seus titulares em virtude de algum
ato que possa vir a ser recusado pelo Legislati-
vo. O equilíbrio no sistema presidencialista há
que ser alcançado através da distinção de fun-
ções, vez que prescinde dos mecanismos de equi-
librio próprios do sistema parlamentar, qual se-
jam: o empenho de responsabilidade e a moção de
desconfiança, por um lado, e a possibilidade de
dissolução das Câmaras, por outro. E é nesse con
texto, do sistema parlamentar de governo, que as
chamadas medidas provisórias são adotadas na Itã
lia e na Espanha.
A experiência da pura e simples transposição

de tais mecanismos, hauridos da experiência cons
titucionai parlamentarista européia, na ordem an
tenor conduziu ao esvaziamento completo do Po-
der Legislativo, transformando-o em mero poder
homologador das decisões concertadas no âmbito
do Executivo. Destarte, a experiência anterior
recomenda cautela no que se refere à adoção das
chamadas medidas provisórias.
No Brasil, derrotada a proposta de adoção do

sistema parlamentarista, as referidas medidas fi
caram reduzidas a mero sucedâneo do decreto-lei,
resquício do processo autoritário, cuja adoção
só pode ser explicada pela necessidade de instru
mentos capazes de gerar impacto sobre a ordem
econômica e financeira, revestidos do caráter sur
presa, como meio de lidar com graves crises de
natureza absolutamente excepcional.
Mesmo na ordem anterior, ao Estado federado já

era vedado a adoção do decreto-lei, por ausência
de matéria de sua competência que exigisse pre-
mência e surpresa na atuação do Governo a justi-
ficar o seu acolhimento. Assim, tendo em vista
que a matéria que poderia recomendar sua adoção
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permanece na alçada privativa da União, não há
por que Estados e Municípios adotarem o referido
instituto que, no sistema presidencial, pode ge-
rar sérias crises e impasses, colocando em risco
as prerrogativas de função reconquistadas pelo
Legislativo, que, deve, cada vez mais, deixar de
ser mero poder homologador para assumir o seu pa
pel de principal canal da representação da von-
tade popular.
Finalmente é de se relevar que, a exemplo da

Constituição anterior do Estado, também a atual
não adotou a figura do decreto-legislativo. De-
creto legislativo era denominação de toda a ma-
téria legislativa aprovada, pelo Congresso, an-
tes de receber a sanção ou o veto presidencial.
Corresponderia, portanto, no nível estadual tam-
bém ao que denominamos proposição de lei, ou se-
ja, o projeto de lei aprovado pela Assembléia mas
ainda não sancionado. Entretanto, na Constitui-
ção de 1946, a denominação foi reservada para
aqueles atos da competência exclusiva do Congres
so Nacional, portanto, isentos de sanção ou veto
presidencial. Dessa forma, segundo o magistério
de Pinto Ferreira, Decreto Legislativo é ato nor
mativo do Congresso Nacional, sobre matéria de
sua competência exclusiva e de efeitos externos,
que se converte em norma obrigatória através da
promulgação e da publicação. Assim, a matéria
elencada no art. 49 da Constituição da República
deve ser formalizada através do processo próprio
do Decreto Legislativo. Por outro lado, a Reso-
lução é o instrumento próprio para regular a ma-
téria administrativa, política ou regimental de
interesse das Casas legislativas. Podemos con-
cluir, portanto, que o Decreto_Legislativo é ato
privativo do Congresso Nacional, ao passo que a
resolução é a forma adequada para revestir os
atos privativos das Casas legislativas em geral.
Assim, ao nível do Estado, o processo legisla-

tivo compreende a elaboração de emendas à Cons-
tituição, leis complementares, leis ordinárias,
leis delegadas e resoluções.

Acreditamos que o acolhimento no processo le-
gislativo municipal do mesmo elenco de espécies
normativas instrumentalizará a ordem jurídica mu
nicipal, sem incorrer no risco de comprometer as
prerrogativas inerentes à função legislativa re-
adquiridas pela Câmara Municipal. No que se re-
fere à categoria das leis complementares, há que
se ressaltar, apenas a título de exemplo, a im-
portância do Plano Diretor para os Municípios em
geral, cabendo frisar que esse diploma é obriga-
tório para as cidades com mais de vinte mil há-
bitantes; o estatuto do servidor público civil
sob o regime único e a organização e atribuições
da guarda municipal, entre outros.

Concluindo, lembramos que a exigência de um ade
quado tratamento do processo de elaboração das
leis em sentido formal decorre do fato de ser es
te, concomitantemente, um dos pilares da indepen
dência do Poder Legislativo e instrumento de
efetivação e consolidação do regime democrático,
em que o Legislativo é o canal por excelência de
expressão da vontade popular. O cuidado na ado-
ção dos institutos e a clareza de suas normas são
do interesse de todos, mas, notadamente, daque-
les que têm por função identificar e representar
os vários interesses da sociedade civil e mais
ainda da própria instituição a que cabe, após os
longos anos de autoritarismo, desenvolver e en-
raizar na sociedade a prática cotidiana da demo-
cracia.
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O TEMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL

1. INTRODUÇÃO

Entre os diversos temas a serem abordados pela
Câmara Municipal, ao elaborar a Lei Orgânica do
respectivo Município, assume natural relevo a
questão da Administração Pública. De fato, a au-
tonomia conferida ao ente local em mataria admi-
nistrativa é um dos baluartes de sua nova condi-
ção de entidade integrante da Federação. Por outro
lado, a própria expressão "Lei Orgânica" sinali-
za para uma norma cuja maior preocupação deva ser
a organização política e administrativa do Muni-
cípio, consoante as suas peculiaridades locais.

Em tal contexto, imp6e-se registrar a importãn
cia deste tema, de trato obrigatório pelos cons-
tituintes municipais.
Na área da Administração Pública, podemos ob-

servar os seguintes assuntos: organização da Ad-
ministração Pública; servidores públicos e servi
ços públicos.
Neste pequeno estudo, objetiva-se desenvolver

aspectos ligados a estes três pontos.

2. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em primeiro lugar, caberá à Lei Orgânica esta-
belecer o perfil da Administração Pública local,
mediante a definição da natureza de seus órgãos
e entidades, que comp6em sua Administração Dire-
ta e Indireta.

Veja-se que a Administração Direta (Secretarias
e demais órgãos despersonalizados) reflete a or-
ganização da estrutura da própria entidade públi
ca, isto , do Município. Poderá a Lei Orgânica,
caso assim entendam os Vereadores, traçar, no cor
0 da própria Lei Orgânica, a estrutura básica da

Administração Direta, através de suas espécies,
mas não quantificando-as ou nominando-as, pois tal
tarefa deverá remanescer para a legislação infra
constitucional.
Quanto à Administração Indireta, integrada por
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esp&cies personalizadas (autarquias, empresas pú
blicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas), recomenda-se, igualmente, a sua disci
puna basicamente mediante a respectiva defini-
ção e, ainda, pela indicação das situações nas
quais cada uma deverá ser criada, sempre por lei.
No setor administrativo, cumpre alertar que os

incisos XVIII, XIX, XX do artigo 37 da Constitui
ção da República são de obrigatória observância
pelo Município, pelo que devem ser inseridos na
Lei Orgânica.
Ademais, temos que os princípios da atividade

administrativa - legalidade, impessoalidade, pu-
blicidade e moralidade - são, também, objeto de
obrigatório trato pelo legislador básico munici-
pal, que a esses deve editar o da razoabilidade -
destacado pelo Constituinte estadual -, além de
outros, que porventura julgue oportuno incluir na
Lei Orgânica.

3. SERVIDORES PÜBLICOS

Dentro do tema Administração Pública, cabe a
disciplina dos servidores públicos municipais, ten
do em vista que este assunto típico da alçada
local. De fato, o Município tem ampla competôncia
para regrar o seu corpo funcional, desde que aten
dido o disposto na Carta Magna.
Por resultado, respeitados os artigos 37 a 41

da Constituição da República, fica o Município au
torizado a desenvolver e caracterizar, a seu cri
trio, o vínculo entre o Poder Público Municipal
e seu servidor.
O tópico de especial relevo neste ponto, refe-

re-se ao já tão discutido regime jurídico único
do servidor público civil. Aqui se aproveita a cpor
tunidade para registrar que a Carta Federal se-
pultou, de modo absoluto, a terminologia "funcio
nário público", pssando a empregar o vocábulo
"servidor público", mais abrangente, moderno e
condizente com sua real condição. Mas, voltando
ao reqine único, deve-se observar que o "caput" do ar
tiqo 39 da Constituição da República determina que cada

esfera federada institua o regime jurídico único
e planos de carreira para seus servidores. O que
significa tal comando e qual a sua repercussão na
Lei Orgânica?
Ao extinguir a pluralidade de regimes jurídi-

cos vigentes no seio da Administração (celetistas,
diaristas, convocados, etc.), unificando-os sob
o pálio do regime único, cuja natureza é de di-
reito público, o constituinte prestou-nos um gran
de benefício. Conforme entende a larga maioria dos
autores, o regime adequado ao serviço publico, no
que tange a seus servidores, e o estatutário, ou
seja, aquele que decorre de um vínculo unilate-
ral, de direito público, não-contratual, e deno-
minado Estatuto. As vantagens de tal regime são
notórias, quer para a Administração (passa a fi-
xar a remuneração em lei; não mais se submete à
Justiça do Trabalho; não mais se onera com pres-
tações para aPrevidúncia Federal) , quer para o
servidor (irá adquirir efetividade; aposentadoria
com proventos integrais, alem de outras vantagens
específicas do Estatuto, como qüinqüflios, f-
rias-prêmio, etc.).

A Constituição do Estado, em seu artigo 171, 1,
e, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
municipais, enfocando oaspecto: da unicidade do
regime. A propósito, há que se salientar o com-
pulsório acolhimento do regime único, próprio da
administração direta, autarquias e fundações pú-
blicas, que deve ser diferenciado em relação ao
dos empregados das demais entidades da adminis-
tração indireta - que só podem ser as empresas es
tatais (empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista). Tendo em vista que para estes últi-
mos a Constituição Federal, em seu artigo 173, §
19, definiu o regime laboral como o trabalhista,
concluímos, necessariamente, que o regime único,
tambm no âmbito municipal, deve ser o estatutá-
rio.
É de se notar outrossim que o constituinte fe-

deral determinou que fossem desenvolvidos os pia
nos de carreira, ou seja, o legislador local, ap6



48
	

49

a unificação do regime jurídico de seus servido-
res, deverá cuidar de introduzir planos de car-
reira, com a necessária previsão da ascensão fun
cional, especialmente pelo sistema do mérito, me
diante o qual o servidor progride em sua carrei-
ra profissional, graças a um contínuo e progres-
sivo amadurecimento técnico.

Corto se afirmou antes, é visivel a reoercussão des
tes institutos na elaboração da Lei Organica Mu
nicipal, vez que caberá a este diploma básico de
finir, de modo explícito, a natureza do regime
único, bem como suas características essenciais,
a serem desenvolvidas norespectivo Estatuto, que,
ao nosso alvitre, deverá ser editado sob a forma
de Lei Complementar. Por outro lado, a Lei Orgâ-
nica deverá antecipar as diretrizes para os pla-
nos de carreira, adotando critérios de valoriza-
ção do profissional do setor público.
Ainda sobre servidor público, temos a reiterar

que os dispositivos da Carta Federal atinentes à
matéria são de observância obrigatória. Assim, as
estipulações relativas a aposentadoria, estabili
dade, exercício do mandato eletivo, acumulação de
cargos, empregos ou funções, devem ser, tão-somen
te, transcritas para a Lei Orgânica, sem qualquer
alteração de conteúdo.
Por fim, deve a Lei Orgânica, nesta seara, dis

tinguir as hipóteses de exercício de cargo públi
co (no regime estatutário); emprego público (no
regime celetista, somente para as empresas esta-
tais) e função pública (também no regime estatu-
tário, para situações especiais, cujo provimento
não exija cargo público). Ao lado destas figuras,
competirá à Lei Orgânica, igualmente, a discipli
na, mesmo que genérica, da contratação por tempo
determinado (art. 37, IX, Carta Federal), que de
vera se operar pelo regime de direito público, e
não pelo celetista.

4. SERVIÇOS PÚBLICOS

O derradeiro aspecto relativo à Administração
Pública refere-se à prestação de serviços públi-

cos. Tal prestação, como se sabe, pode ser dire-
ta (pela própria administração direta municipal)
ou indireta (entidades de administração indireta
ou particulares delegados). Em ambas as hipóte-
ses, a Lei Orgânica deverá disciplinar os requi-
sitos mínimos para sua eficaz prestação, a par
de oferecer instrumentos para o controle do cida
dão sobre esta atividade, através dos chamados di
reitos dos usuários.
Diante da grande gama de serviços públicos a

cargo do Municipio, tal regramento assume propõr
ção avantajada, a exigir dos constituintes muni-
cipais a firme e decisiva tomada de posição so-
bre a matéria, durante anos relegada a segundo
plano, o que muito prejudicou o munícipe usuário.
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TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

Tema da maior importância á o que diz respeito
à Tributação e Orçamento no âmbito municipal. Na
Constituição do Estado, sob o título de Finanças
Públicas, que abrange capítulos e seções como as
de Tributação, Repartição das Receitas Tributá-
rias, Limitações ao Poder de Tributar e Orçamen-
tos, a matéria á tratada de forma sistemãtica.De
ve, também, receber, por parte do Município, um
tratamento especial.
É de se ressaltar que, nesse campo, pouco res-

tará ao espírito criativo do Legislativo munici-
pal, já que as normas, em sua maioria, são preor
denadas na Carta Federal. Tendo como similar
Carta Estadual, a matéria poderá ser cuidada sob
o titulo Das Finanças Públicas, abrangente daque
lãs seções e subseções aqui mencionadas.
Na seção da Tributação, teriam lugar as normas

com a previsão de competência do Município na matéria e
que seriam resultado da transposição dos arts.
145 e 156 da Constituição da República com as ne
cessárias adaptações.

No tocante à matéria atinente à competência tri-
butária, a Constituição da República estabelece
compartimentos estanques, em cujos limites se de
vem postar os entes da Federação. É que o Consti
tuinte reparte o campo tributário em faixas, ou-
torgando-as, de modo exclusivo, a cada uma das
pessoas políticas que devem atuar em áreas pró-
prias e inconfundíveis. A repartição dessa compe
tência tributária dá-se entre a União, os Esta-
dos-membros, os Municípios e o Distrito Federal.

Assim, a competência tributaria do Município de-
ve ser considerada, desde logo, imune á interfe-
rência dos Estados. À evidência, deve-se afastar
qualquer hierarquia de poderes entre os entes,pa
rã o exercício da competência tributária. Os con
dicionanientos encontram-se definidos na Consti-
tuição da República. Esta, em seu ãrt. 156, dis-
põe exaustivamente sobre a matéria, de cujos pre
ceitos não pode o Município afastar-se. Tal dis-
positivo preordena a competência impositiva doMu
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nicipio. Assim, ainda que silente a Lei Orgânica,
têm-se como recebidas pelo ordenamento jurídico
do Município as normas previamente determinadas
para ele no Diploma Constitucional federal.
A competência tributária, faculdade de editar

leis para a criação, "in abstrato", de tributos,
traduz-se na manifestação legislativa da pessoa
Política, sujeita ao ordenamento jurídico-consti
tucional, e naquela manifestação se esgota.A Constituição Federal constitui a fonte dos tri
butos e nela se concentram as normas básicas a
eles aplicáveis. Traça a Carta Magna as compe-
tências, atribuindo-as aos diversos entes; defi-
ne, ainda, aforma e os limites de seuexercjcio
A lei deverá definir as hi póteses de sua incjdén
cia, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passi-.
vos, bases de cálculo e aliquota. Esse momento é
Considerado por Roque Antônio Carrazzo um "prius",
em relação ao efetivo nascimento do tributo (nes
se sentido, um " posterius")	-

Note-se, ainda, que a competência trilutária en
contra limites no apenas na Constituição,s tara
bêm nos princípios republicanos: federativo, de
autonomia municipal, de segurança jurídica e da
irretroatividade E a execução da norma tribut_ria s ujeita-se, além de observados esses limites,
ao principio de anterioridade.

TRIBUTOS DE COMPETËNCIA DO MUNICt pIO E RECEITA TRIBUTARIA	-
Dando relevo à independência financeira, a Car

ta Magna bem aquinhoa os Municípios, seja por re-
gras de repartição de competência tributária maisTPlausíveis a uma autêntica federação, seja ampli
ando seu bolo na partilha geral das receitas trT
butarias.
Com efeito, é significativo o rol de impostosde competência do Município:
a) sobre a propriedade predial e territorialurbana;
b) sobre transmissão "inter vivos" a qualquer

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por na
tureza ou acessão física, e de direitos reais s
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bre imóveis, exceto os de garantia, bem como ces
são de direitos a sua aquisição;	-
c) vendas a varejo de combustíveis líquidos e

gasosas, exceto óleo diesel;
d) serviços de qualquer natureza, salvo os da

competência estadual.
A Constituição flaO criou tributos, apenas dis-

criminou competências; prevê-se virtualmentea
sua criação. "Os tributos, porém, só surgirão,
"in abstrato", quando editada, por meio de lei,a
norma jurídica tributária e, "in concreto", quan
do acontecer, no mundo físico, o fato imponível.
Além dos impostos, ao Município compete criar cori
tribuições de melhoria bem como taxas em função
do poder de polícia - como as relativas á polí-
cia edilícia, sanitária - ou em virtude da utili
zação efetiva ou potencial de serviços públicos
específicos e divisíveis postos à disposição do
contribuinte, como os de lixo domiciliar, ilumi-
nação pública, esgoto e água.

Ressalte-se que o § único do art. 149 da Cons-
tituição da República prevê a possibilidade de o
Município instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes,
de sistemas de previdência e assistência social.
Assim, conquanto não se trate aqui de competên-
cia tributária, a matéria poderá ser inserida em
local próprio.

Para a subseção Das Limitações do Poder de Tri
butar seriam transpostas as normas contidas nos
3rts. 150 e 152, com ligeiras adaptações.
Evidente que tais normas, ainda que não repri-

sadas na Carta Municipal, são integralmente apli
caveis aos Municípios, tendo em vista que o enun
ciado daCarta Federal também a eles se destina.
Todavia, a sua repetição tem, em caráter didáti-
co, reconhecido que a iteratividade das normas
pode traduzir-se em mecanismo de garantia de sua
assimilação por aqueles a quem se destinam e,por
tanto, para a garantia de sua eficácia.
Abordadas, em linhas gerais, a competéncia tri
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butária e as limitações ao poder de tributar, e-
xamina-se a receita municipal - o produto da ar-
recadação dos tributos municipais, além das par-
celas de participação.

A Constituição Federal obriga a União e os Es-
tados a partilharem algumas de suas receitas tri
butárias com os Municípios.
O art. 158 da Carta Federal estipula as dire-

trizes dessa partilha e esmiúça os critérios de
repasse.

Assim, em relação aos impostos de competência
da União, na repartição das respectivas receitas,
pertencem ao Município:
o produto de arrecadação do imposto da União

sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, pelo Município, suas autarquias
e pelas fundações que instituir e mantiver:
- 50% do produto da arrecadação do imposto da

União sobre a propriedade territorial rural, re-
lativamente aos imóveis nela situados,-
- 50% da arrecadação do imposto sobre a propri

edade de veículos automotores licenciados em seu
território;

- 25% do produto da arrecadação do imposto so-
bre operações relativas à circulação de mercado-
rias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal de comunicação.
Prevê a Constituição Estadual, no seu art. 150,

que 25% dos recursos recebidos pelo Estado,	em
razão do disposto no inciso ii do art. 159 da
Consti tuição da República - que trata do produto
da arrecadação do imposto sobre produtos indus-
trializados - serão repassados aos Municípios,ob
servando-se os critérios estabelecidos no	art.
158, § único, 1 e II,da Constituição da Repúbli-
ca.

Tais critérios de crédito das parcelas de re-
ceita pertencentes ao Município estão assim enun
ciados:

- 3/4, no mínimo, na proporção do valor adi-
cionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços reali-
zadas em seus territórios;
- até 1/4, de acordo com o que dispuser a lei

estadual.
Portanto, a lei do Estado onde nasceu o	ICMS

poderá disciplinar a distribuição, aos Municí-
pios, de até 1/4 do produto da arrecadação deste
tributo. Os outros 3/4 serão repartidos de acor-
do com o estatuido no inciso 1 do parágrafo úni-
co do artigo 158 da Constituição Federal.
Lembremos que cabe à lei complementar nacio-

nal "definir valor adicionado para fins do dis-
posto no artigo 158, parágrafo único, 1"	(art.
161, 1, da Constituição Federal).
Os Estados federados também entregarão aos res-

pectivos Municípios 25% dos recursos que recebe-
rem, nos termos do inciso II do art. 159 (10% do
produto da arrecadação do IPI, proporcionalmente
ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados) , "observados os critérios es-
tabelecidos no art. 158, parágrafo único, 1 e
II" (art.. 159, § 39, da Constituição Federal.)
Em relação aoICMS, a participação do Município

passa a 25%.
O produto da arrecadação, ressalvados os in-

vestimentos compulsórios por força de vinculaçáo
estabelecidapela União - como a que se verifica
em relação à educação -, o Município pode livre-
mente aplicá-lo, de acordo com a lei orçamentá-
ria. Tem, assim, autonomia para dispor de	seus
próprios recursos.

Em relação à repartição, aos	Municípios 1 do
produto de tributos da competência do Estado, a
Constituição Estadual, no art. 150, estabelece
que as parcelas serão diretamente creditadas em
Contas próprias dos Municípios beneficiários, em
estabelecimento oficial de crédito, onde hou-
ver, observando-se, ainda, que as parcelas do im-
Posto sobre propriedade de veículos automotores
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serão transferidas pelo Poder Executivo Estadual
aos Municípios até o último dia do mês subseqn
te ao da arrecadação.
A Carta Fstadua1 traz, ainda, norma explícita

de proteçao aos cofres municipais, sendo vedada a
retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego
dos recursos atribuídos aos Municípios.

Para o acompanhamento pelos próprios Municípiosa Constjtuiço Estadual, em seu art. 151, prevê
que o Estado divulgue, no Órgão oficial, até o
último dia do mês subseqüente ao da arrecadação,
o montante de cada um dos tributos arrecadados,os recursos recebidos e os transferidos sob for-
ma de convênio, os valores de origem tributaria
entregues e a entregar e a expressão numérica dos
critérios de rateio, dados que serão discrimina-
dos por Município.

Em outra vertente, realce especial deve ser da-
do à questão orçamentária e à atividade de pla-
nejamento.

De fato, o orçamento,no novo texto constitucio
nal, ao lado do plano plurianual e da lei de di-
retrizes or çamentárias, ultrapassa a condição de
uma simples lei que fixa despesas e estima	re-ceitas. Com processo de elaboração, controle e
efeitos bem mais abrangentes do que os estabele-
cidos na Constituição anterior, apresenta-se co-mo verdadeiro instrumento de planejamento e açãosociais, ef etivamente jungido à idéia de demo-
cracia, que suplanta a esfera do conceito formal
clássico, para avançar no campo das ne cessidadesmais concretas da sociedade
E a preocupação do Constituinte Federal, des-

tacada por meio de diversos dispositivos que per-
melam o Diploma Maior, com a retomada e a con-
solidação da democracia no Pais, resultou em re-levar a par ticipação do Poder Legislativo, comocanal de representação popular, no processo	deelaboração ]os programas financeiros e orçamen_tarios.

Desta forma, vê-se Possibilitada uma maior in-terferéncj . 1 Ia comunidade, através do parlamen_

to, na determinação dos gastos públicos e no es-
tabelecimento das prioridades para aplicação dos
recursos, ao que, até então, não tinha qualquer
acesso à sociedade

Note-se que, apesar de mantida a iniciativa pri-
vativa do Executivo para a apresentação do pro-
jeto de orçamento, na verdade, instituiu a nova
ordem constitucional um mecanismo que permite ao
Poder Legislativo controlar mais de perto essa
iniciativa. Essa -

 forma de participação e contrõ-

lê indireto, porm amplo, manifesta-se por meio
da Lei de ilíretrizes Orçamentarias, inOVaçaO cons-
titucional em que se tem a oportunidade de fixar
previamente as metas e prioridades para a elabo-
ração da Lei Orçamentária subseqüente, o que, ne-
cessariamente, vincula o poder Executivo à ob-
servãncia dos preceitos traçados por antecipação.
Quanto aos instrumentos de' ação de governo na

área financeiro-orçamentaria, estabeleceu a Cons-
tituição Federal, em seu art. 165, as três pe-
ças básicas, suportes dessas ações de governo: o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
o orçamento anual.

a) O Plano plurianual (com duração maior,equi-
valente a um mandato do Chefe do Executivo): Cons-
titui documento básico de planejamento. Deverá
estabelecer, deforma regionalizada, as diretri-
zes, os objetivos e as metas da administração Pu-

blica para investimento s e despesas deles decor-
rentes, bem como as relativas aos programas de
duração continuada. Orientará a elaboração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamen-
tária anual e dos demais planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais, devendo todos,
necessariamente: ser submetidos à apreciação do
Congresso Nacional;

b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (duração
de um ano, equivalente a um exercício financei-
ro): elaborada anualmente, deve ser compatível
com as normas definidas no plano plurianual.Fixa
metas e prioridades da administração pública pa-
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rã o exercício subseqüente e orienta a elabora-
ção do orçamento anual;
c) A Lei Orçamentária Anual (com duração equi-

valente a um exercício financeiro) deve seguir
as diretrizes e prioridades estabelecidas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Compõe-se de três
peças orçamentárias:
- Orçamento fiscal, referente aos Poderes da

União, seus fundos e a órgãos e entidades da ad-
ministração direta e indireta;

- orçamento de investimento das empresas es-
tatais, referente às empresas em que a União de-
tenha a maioria do capital social com direito a
voto;

-_ orçamento da seguridade social, que abrange
os órgãos e entidades a ela vinculados.

Haverá o município, portanto, de captar bem es
sã força do Plano Plurianual, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárjas e da Lei Orçamentária como ins
trumentos básicos de suporte das ações do Gover-
no. Guardadas as proporções, o seu papel no muni
cípio á o mesmo.

Chama-se a atenção para o fato de que em nível
estadual adota-se também a exigência de um Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, podendo o
município acolher ou não a novidade introduzida
pela Carta Estadual.
Na esfera municipal, ressalte-se que o Plano

Diretor, a despeito de ser uma norma genuinamen-
te de cunho urbanistico, poderá servir, também,
como instrumento de política de desenvolvimento
local, a serviço da atividade de planejamento.
Todavia, não poderá deixar de adotar aqueles

trás primeiros, que se colocam sob novas perspec
tivas que podem engendrar o desenvolvimento inte
grado do município.
Dessa forma são necessárias apenas ligeiras adap

tações na seção correspondente aos orçamentos.
Deve-se ter em conta também a inovação da Car-

ta Estadual no tocante à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, quando prevê Comissão Permanente no §
29 do art. 155.

o Município deve buscar alternativas próprias pa
ra viabilizar os entendimentos acerca das dire-
trizes orçamentarias.
Na Seção dos Orçamentos, ainda o art. 158 asse

gura alguns investimentos prioritários, no âmbi-
to do Estado.
Ao município compete a definição quanto as suas

metas principais, sem prejuízo da vinculação já
definida pela Carta da República no tocante ao
orçamento municipal. Como exemplo de prioridade
podemos verificar a constante do § 29 do art. 211
da Constituição da República, que, no tocante à
Educação define como prioritária a atuação do mu
nicipio no ensino fundamental e pré-escolar.
Da maior importância é a observância da proibi

ção de vinculações orçamentárias, decorrente do
art. 167, IV.
Em relação ao municipiO só se excepciona a vifl

culação prevista no art. 212 da Constituição da Re
publica, que lhe determina a obrigatoriedade de
aplicação de no mínimo vinte e cinco por cento da
receita de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimen
to do ensino.	 -

É de se observar que a faculdade de vincular par
cela da receita orçamentária a entidades públi-
cas de fomento ao ensino e à pesquisa científica
e tecnológica não é atribuída ao município.
A norma do art. 218, § 59, só se dirige aos Es

tados e ao Distrito Federal.	-
A norma do art. 162 da Constituição Estadual é

também de caráter facultativo e deverá sofrer as
adequações necessárias no caso de constar da Lei
Orgânica.

Dessa forma, em relação à matéria tributária e
orçamentária, foram introduzidas, pela Carta, sig
nificativas mudanças. A competência municipal pa
rã criar tributos sofreu alteração em seus con
tornos e isso exigirá do legislador redobrados co
nhecimentos técnicos, assim como a atualização
de seus conceitos sobre matéria orçamentária.
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