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Painel I: A Nova Constituição Estadual e o Pra-
cesso de ElaboraÇO das Leis 9iS iuiicipais

Pergunta do Vereador José Romualdo
Fialho cronemberger, de Carmo do Rio Claro:

Havendo resistência, por parte	do
Poder Executivo, em prover os recursos financei
ros e humanos necessários à elaboração da Lei
Orgânica, como deve proceder a Câmara Municipal
para que essas necessidades sejam atendidas?

Resposta do Vereador Amilcar Vianna:

Em primeiro lugar, é assustador admi
tir, conforme o teor da pergunta, que o Poder E
xecutivo Municipal vã criar dificuldades para
as Cãmaras Municipais votarem a Lei Orgânica,O-
brigação prevista na Nova Constituição.	Ê da
ro que isso permite até mesmo recurso, mas me
parece que a maneira mais clara de enfrentar es
se tipo de problema é através da denúncia públi
ca, da mobilização popular. Que se denuncie na
imprensa e se faça repercutir aqui na Assem -
bléia Legislativa qual Prefeito ousou desrespei
tar a Constituição Estadual e Federal, criando
dificuldades para que os vereadores, no legiti-
mo exercício dos seus mandatos, votassem a Lei
Orgânica de seus municípios.

Esse tipo de situação deve ser resol
vida através de denúncia pública e de mobiliza-
ção popular. Com toda a opinião pública do Es-
tado opondo-se firmemente à atitude, com a pre-
visível postura da Assembléia, qual Prefeito
vai negar recursos para que a Câmara do Municí-
pio elabore sua Lei Orgânica?

Pergunta do Vereador Romero Santos
Silvaa ) de Patos de Minas:

Em muitos municípios, as Câmaras não
têm recursos técnicos e financeiros. Desta for
ma a tendência é que a assessoria do prefeito
que não libera recursos à Câmara, venha a elabo
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rar o projeto de Lei Orgânica. Como V. S vê es
sã questão? Como ficam a independência e o for-
talecimento do Poder Legislativo Municipal?

Resposta do Professor José Alfredo
Baracho:

Está definida, na Constituição Fede-
ral e na Constituição Estadual, a essencialida-
de da Lei Orgânica. Trata-se de uma atividade
primordial com prazo limitado. Todos os recur-
sos do município devem, então, estar direciona-
dos para elaboração desta Lei Orgãnica. Alguns
municípios terão dificuldades. Mas, na verdade,
são municípios que já têm dificuldades normais
no desempenho de suas tarefas. Neste caso,eles
devem denunciar toda trama contra a elaboração
da lei orgânica. Devemos também observar que,
tanto na Constituição Federal como na Estadual,
foram ampliados os poderes do Legislativo. O E-
xecutivo tem de adaptar-se à nova dimensão ad -
quirida pelo Legislativo, a nível Federal, Esta
dual e Municipal. Todo município tem de estabe
lecer os critérios para elaboração rápida	da
Lei Orgânica conforme o prazo determinado.	A
Constituição do Estado de Minas Gerais, nas suas
Disposições Transitórias - Art. 29, em seus §
19 e 29 - estabelece a necessidade inarredável
da elaboração da Lei Orgânica. Nenhuma autori-
dade pode impedi-la. Para isto, é preciso que
haja prioridade de todos os recursos necessários
a despeito de o prefeito não poder interferir em
nenhuma fase dessa elaboração, a não ser que
queira colaborar fornecendo subsídios e quadros
humanos qualificados para auxiliarem na elabora
ção da Lei Orgânica, que se fará segundo a von-
tade da vereança. Assim, qualquer prefeito que
interferir estará descumprindo a Constituição
demaneira séria.

Pergunta do Vereador Francisco	de
Paula Almeida, de Governador Valadares: Quais
os remédios jurídicos que podem ser utilizados

pelos executivos municipais, a fim de exigir do
Governo Estadual e do Federal o repasse dos re-
cursos a qu têm direito, sem necessidade de se
recorrer a práticas viciadas como a bajulação ou
promessas de virtual apoio político?

Resposta do Prof. José Alfredo Baracho:

A matéria está definida constitucionalmente.
O art. 150 da Constituição do Estado de Minas Ge
rais estabelece regras de transferência automáti
ca de recursos: "as parcelas do imposto a que se
refere o inciso 1 serão transferidas pelo Poder
Executivo Estadual ao Municipal". Na Constitui-
ção Federal também são vedadas a retenção, a res
trição na entrega ou emprego dos recursos. Então
o constituinte estadual definiu muito bem: "é cri
me de responsabilidade". O Executivo tem de trans
ferir. Em caso denão cumprimento do Texto Cons
titucional, poderá ocorrer, judicialmente, a in-
tervenção no Estado. A Constituição de Minas re
solveu bem este problema: "o município dever
agilizar o repasse, caso o Governo esteja reti-
cente no cumprimento da determinação da Consti-
tuição Federal".

Pergunta do Vereador Celso Maurício de Carv
lho, de Carmo do Paranaiba:

Qual seria o melhor regime a ser adotado pe-
la Lei Orgânica Municipal para o funcionalismo
Público municipal?

Resposta do Professor José Alfredo Baracho:

A Constituição Federal estabelece um sistema
único. Está sendo elaborado um anteprojeto con-
cernente a esse sistema único. Discute-se muito
se se deveria aplicar somente o Regime Estatutá-
rio, ou se se poderiam aceitar situações de em-
prego assentadas na Legislação Trabalhista. É di
fícil afirmar qual o melhor sistema. Durante mui
to tempo prevaleceu o entendimento de que o Regi
me Celetista seria melhor para a Administração
Pública, o que é discutível.
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Além disso, parece-me que, no regime autocrá
tico, um dos objetivos que levaram à contratação
de servidores dos três níveis do Poder, mediante
contrato de trabalho regido por legislação traba
lhista, foi justamente não dar muita segurançaao
ocupante do cargo ou função. No regime jurídico
baseado na legislação do trabalho - o celetista~
haveria muito mais facilidade de romper-se o vin
culo empregatício. Qual seria o sistema único -
interessante para o servidor? E para a adminis-
tração? Que intenção tem a administração? Ela
não quer dar ao seu servidor segurança no tra-
balho? Há que se discutir o assunto sob a pers-
pectiva da administração pública apenas, ou tam-
bém sob a ótica do administrado? O empregado que
não tem segurança nas suas atividades fica à mer
cê de ser despedido imotivadamente, a qualquer
momento. O sistema deve ser único, mas deve ser
viabilizado o preceito constitucional.

Pergunta do Dr. Floriano de Lima Nascimento,
Assessor do PMDB na Assembléia Legislativa de--Mi
nas Gerais:

Em face dos altos índices de insegurança que
caracterizam o dia-a--dia dos cidadãos brasilei-
ros, ameaçados pela onda crescente da violência,
que mecanismos preventivos poderiam criar os mu-
nicípios na área social e de segurança, para se
integrarem à filosofia da defesa social, adotada
pioneiramente pelaConstituição Estadual? Que
colaboração poderá ser colocada à disposição das
autoridades estaduais responsáveis pela seguran-
ça pública?

Resposta do Prof. José Alfredo Baracho:

Esta questão foi bem definida pela Constitui
ção Estadual, no propósito de evitar a continui-
dade do modelo repressivo que predominou no País.
Devemos ver esta questão sob dois aspectos. Um,
mais especifico, em conformidade com a pergunta.
Encontramos, entretanto, também, princípios cons
titucionais que devem ser lembrados. A Constitui

ção fala em erradicar a miséria, a pobreza, o de
semprego. Devemos igualmente preocupar-nos com
melhores condições de vida. São importantes to-
das essas formas de repressão à violência na so-
ciedade contemporânea, mas é preciso também que
tomemos outros aspectos e objetivos na Constitui
ção Federal. A Constituição Federal e a Consti-
tuição de Minas deram, nesse sentido, muita im-
portância e significado a uma função ampla: não
apenas uma visão de segurança no sentido mais res
trito1 e sim segurança no sentido mais amplo: me
lhores condições de vida, de emprego, enfim, uma
série de providências deverão ser tomadas haven-
do inclusive a possibilidade de criação de uma
guarda municipal. Mas muitos têm medo da milita
rização dos municípios, que eventualmente pode-
ria suscitar conflitos entre a autoridade esta-
dual e a autoridade municipal, no que concerne à
manutenção da segurança. Apesar de ser um assun
to complexo, resolveríamos muitos dos problemas
essenciais do município e da sociedade, com pos-
sibilidade de redução da insegurança que á hoje
um dos tormentos urbanos.

Vale lembrar finalmente que,quanto maior	a
cidade, maior é a violência nela registrada.

Assim, primeiramente, devemos pôr em prática
os princípios da Constituição consoante o que ela
determina para a melhoria das condições de vida
de toda sociedade brasileira. Uma sociedade po-
bre vive em insegurança permanente. Toda socie-
dade empobrecida,em que convivem miséria, desem-
prego, menor abandonado, é uma sociedade confli-
tiva. Temos, então, que tentar solucionar essa
problemática social ao invés de priorizarmos	o
enfrentamento de aspectos específicos. A esse
respeito, na Lei Orgânica, poderemos apresentar
alternativas de solução, através de medidas que
estabeleçam critérios que reduzam ou diminuam,no
maior índice possível, estas questões de seguran
ça.

Pergunta da Vereadora Márcia Barros de Fa-
ria, de Bueno Brandão:
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Que dificuldade haveria em promover a atuali
zação do IPTU utilizando os mesmos métodos	do
ITBI? Por que não fazê-lo?

Ao nosso ver, esse método poderia suprir	a
falha manifestada em sua explanação.

Pergunta do Vereador Geraldo Francisco de Oh
veira, de Pedra Azul:

Solicito uma explanação sobre o IPTU, com re
lação ao tempo, no tocante a sua progressivida-
de.

Resposta do Vereador Amilcar Vianna Martins:

Antes de responder às perguntas, gostaria de
fazer um esclarecimento: não sou tributarista
Tenho, sim, um interesse crescente por esta ques
tão da autonomia financeira do município, de ma-
neira que responderei dentro das minhas limita -
ções e, se alguém na Mesa tiver informações com-
plementares, pediria que se manifestasse.

Não consigo entender com precisão a primeira
questão. As distorções do ITBI, pelo menos no
caso de Belo Horizonte, parece-me que são de ou-
tra ordem. Ele tem aliquota diferenciada	para
imóveis que são comprados com financiamento,	o
que pode provocar uma situação muito grave: uma
pessoa de baixa renda, que compra um imóvel à
vista, estará pagando uma aliquota proporcional-
mente maior que uma pessoa de renda maior, adqui
rente deimóvel mais valioso, mas, que, no entan
to, está se beneficiando de algum tipo de finan-
ciamento.

Quanto ao IPTU, parece-me que sua maior dis-
torção é a aplicação de uma aliquota uniforme pa
rã todos os imóveis. Em Belo Horizonte isso
gritante.

Então, o que se propõe é que seja elaborada
uma nova planta de valores para, em primeiro lu-
gar, atualizar o cadastro. Há imóveis que são re
gistrados num determinado padrão de construção
que já foi modificado, ou que estariam ocupando
um único lote quando, na verdade, ocupam dois ou

três. Há impostos que sãocobrados sobre terre-
no, quando, na verdade, já existe edificação na-
quele terreno, etc.

Assim, o que se propõe, como medida prelimi-
nar, é uma nova planta de valores, ou seja, um
novo recadastramentO dos imóvéis e terrenos da
cidade. E, a partir daí, por exemplo, a progres
sividade sobre o valor venal, no caso dos imo-
veis, pode ser cobrada sobre a qualidade do pa-
drão de acabamento dos imóveis, estabelecendo cm
co categorias, desde imóveis populares até de al
to luxo. E, se se estabelecerem aliquotas pro-
gressivas, ou seja, se os proprietários de imó
veis mais caros, mais valorizados, pagarem dife-
renciadamente, é possível pensar até na possibi-
lidade de isenção fiscal dos imóveis populares.

Não me parece que este seja um mecanismo fun
damental. Existe um grande debate sobre a conve-
niência da isenção fiscal, mas, de qualquer ma-
neira, a possibilidade fica sujeita a melhor anã
lise.

A progressividade tributária nas áreas sem
edificação dar-se-ia, apenas, sobre o valor ve-
nal dos mesmos. Ou seja, trata-se apenas de se
aproximar o preço atribuído aos terrenos do res-
pectivo valor de mercado, que, na verdade,	não
e hoje tomado como base de cálculopara fins de
cobrança de imposto. Em relação à progressivida
de no tempo, - gostaria de esclarecer. Fiz refe
rencias a trs progressividades possíveis na co-
brança do IPTU: número de lotes, tempo e valor
venal dos imóveis. A progressividade no tempo é
uma tentativa de se impedir a propriedade de ter
renos com o mero propósito de especular. O mdii
viduo acumula um acervo de imóveis e impede a fu
çao social da propriedade. Assim, para um deter
minado número de lotes, o IPTU, no primeiro ano,
e X e no segundo ano é X + Y, e assim prdgressi-
vamente. Ou seja, o indivíduo que está estocan-
do terrenos com fins de especulação imobiliária
será penalizado. Isso é previsto na própria Cons
tituição, como também a possibilidade de desapr
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priação mediante pagamento de títulos da divida
pública.

Nesse sentido, a progressividade em face do
tempo e do número de lotes representa poderoso
instrumento de política urbana, de uso e ocupa-
ção do solo urbano e não apenas um instrumento de
aumento de receita.

Pergunta do Vereador José Natalino Pereira
Torres, de Itambacurj:

Ë constitucional que a Câmara de Vereadores
se negue a custear as despesas do vereador	em
viagens, hospedagens, quando se trata de	reco-
lher subsídios para ajudar o município?

Resposta do Deputado Nilmário Miranda:

Em primeiro lugar, constatei que há várias per
guntas reveladoras de dificuldade entre Prefei
tos e Câmaras. Acho absurdo que um Prefeito di-
ficulte ou negue recursos para elaboração da Lei
Orgânica do Município, dada a sua importância.
Mas, havendo essas dificuldades, acho que os Ve-
readores possuem uma arma muito poderosa em suas
mãos. Neste momento, será votado o orçamento mu
nicipal. A partir desse instrumento, eles pode-
rão entrar em acordo com os Prefeitos para pre-
ver recursos que permitam a elaboração da Lei Or
gânica, observadas as exigências humanas e mate-
riais advindas desse processo.

Na minha opinião, recursos para viagens e
hospedagens não devem ser as proeocupações cen-
trais. Tenho experiência nesta Casa. A Assem-
bléia Legislativa não financiou nenhuma viagem
para membros deste Poder. Acredito que o funda-
mental é assegurar a boa qualidade da assessoria,
o preparo adequado do pessoal de apoio e um flu-
xo de informações úteis ao processo de elabora-
ção da Lei Orgânica.

A Assembléia Legislativa está certa em não
prever recursos para esse tipo de despesas. O
Deputado, ao sentir necessidade de viajar, deve
utilizar seus próprios recursos. Da mesma forma

devem proceder os Vereadores que quiserem obter
informações fora de sua cidade. Enfim,ao meu ver,
as Câmaras devem prever recursos tão-somente pa-
ra a assessoria, que julgo extremamente importan
te. De qualquer forma, viagens e hospedagens co
figuram matéria regimental, portanto, de âmbit6
interno da Câmara, que deve dispor sobre ela co-
mo bem entender.

issa é a minha opinião sobre o assunto levan
tado.	 -

Pergunta da Vereadora Maria Juliana Rodri-
ues, de Pedra Azul:

Como proceder diante do fato de o Presidente
da Câmara de Pedra Azul ter copiado do "Minas Ge
rais" o Regimento Interno da de Belo Horizonte
aplicando-o	Câmara daquela cidade que apresen-
ta realidade completamente diversa?

Resposta do Presidente da Assembléia, Deputa
do Kemil Kumaira:

Eu entendo que a intenção do Presidente	da
Câmara de Pedra Azul ao copiar o Regimento da C
mara de Belo Horizonte não deve ter sido outra
senão a de buscar um ponto de partida para a dis
cussâo do próprio Regimento Interno da Câmara
de Pedra Azul. Não acredito que ele tenha agido
mal. A utilização do Regimento Interno da Câma-
ra de Belo Horizonte como uma forma de compara -
çao e ponto de partida para discussão do Regimen
to Interno de cada Câmara não constitui , ao meu
ver, um problema. Evidentemente, os Srs. Vereado
res irão adaptar, naquilo que for possível, o Re
gimento Interno da Câmara Municipal de Belo flori
Zonte, aproveitando o que for conveniente e colo
cando de lado aquilo que não for condizente com
a realidade do município. Portanto, a minha res
posta é que não deve ser visto nessa atitude ne-
nhum prejuízo para os Vereadores Municipais, que
poderão aproveitar apenas os dispositivos regi-
mentais considerados satisfatórios para a reali-
dade da Câmara de Pedra Azul, desprezando os danais.
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Pergunta do Vereador Novaes Moura, de Ituiu-
taba:

O que V. Exa. pensa da tribuna livre como ins
trumento de incentivo à participação popular no
processo de elaboração da lei orgânica?

Resposta do Presidente, Deputado Kemil Kumai
rã:

Tenho uma formação liberal e acho que a mani
festação do povo deve ser sempre permitida em
qualquer circunstância, seja através de uma tri-
buna popular, ou de qualquer outra via. Acho mês
mo que somos apenas intermediários, representax-.
tes de parcelas da população e não devemos negar
ao povo seu direito de manifestar-se em qualquer
momento.

No entanto, acho que para o ordenamento dos
trabalhos é conveniente que os senhores vereadd-
res estabeleçam critérios, apenas para que os
trabalhos tenham uma certa ordem, de maneira que
a tribuna livre não venha a restringir o exercí-
cio da função do próprio vereador.

Sou favorável, portanto, à tribuna livre, as
sim como acontece no Rio de Janeiro, onde existe
a "Ouvidoria do Povo", mas com limite à partici-
pação popular. Caso contrário, poderíamos ir
para nossas casas, porque estaríamos sendo subs-
tituídos pela própria tribuna do povo.

Pergunta dos Vereadores Celso Eduardo Morei-
rã do Amaral, José Celestino e Gilberto Figueir
do-Davi, de Francisco Sã; Adalberto Miranda Sil-
vae_r4ontalvânia; Aristides Gonçalves Pereira,
e Governador Valadares, eSebastião Antônio da

Silveira, de Vazante:

O que ocorrerá ao município se ele não elabo
rar a Lei Orgânica dentro do prazo estipulado,
que é de seis meses?

Hespostado_Presidente,_Deputado Kemil Kumai
.ra:

Desde a Constituição de 1941, previa-se	a

possibilidade do município ou mesmo do Estado não
elaborar a sua Lei Maior. A Constituição de
1947 estabelecia que nesse caso, o município te-
ria que adotar a lei orgânica de outro município,
porque não pode evidentemente ficar sem a sua lei.

A Constituição estadual recém-elaborada, nas
disposições transitórias, art. 29, § 29, diz o
seguinte: "O município,até que se promulgue sua
lei or gânica, continuará submetido à lei comple-
mentar n9 3, de 28 de dezembro de 1972, do Esta-
do de Minas Gerais, com as suas posteriores modi
ficações, respeitado o disposto na Constituição
da Repóblica e na Constituição do Estado."

Portanto, naquilo que não vier a infringir a
nova lei constitucional em vigor, quer seja a fe
deral ou a estadual, deverá ser observada a Lei
Complementar n9 3.

Pergunta do Vereador Mateus GuimarãeS	dos

Santos, de Baependi:
O que foi feito na Constituição Estadual em

benefício da classe dos vereadores? Nota-se que
na Constituição nada foi feito para a classe,ape
nas colocada uma complementaçao da Constituição
Federal.

Resposta do Deputado Eduardo Ottoni:

Temos o maior respeito pelos vereadores e,em
decorrência disso, ficou estabelecido no art.176
que compete privativamente à Câmara dos Vereado-
res, no que couber, o exercício das atribuições
enumeradas no art. 62. E neste mesmo art. 62, o
inciso VII prevê a fixação em cada legislatura
para ter vigência na subseqüente, da remuneração
do deputado, o que no caso se aplica também ao
vereador. Em respeito ao vereador, especialmen-
te em respeito à autonomia do município, fica a
cargo do Poder Legislativo do município a solu
Çüo da questão indagada pelo nobre Presiente da
Camara Municipal de Baependi.

Pergunta da Vereadora Antônia Angélica daCos
ta, de Una!:
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No caso do servidor público estável com base
na Constituição Federal, deverá ser exigido con-
curso público para a sua efetivação?

Resposta do Vereador Mauro Matias:

Companheira Antõnia Angélica, sim. A Consti
tuição Federal, no art. 19 das Dis posições Tran-
sitórias,só deu estabilidade, sendo que a efeti-
vação deverá se dar por concurso público.

Pergunta do Vereador Adelson Pinto deCarva-
lho, de Una!:

Algumas diretrizes básicas, como sistema tri
butário e fiscalização financeira e orçamentária,
necessitam de regulamentação. Esta regulamenta-
ção deve ser realizada através de leis ordinárias
ou incluída definitivamente na Lei Orgânica Mu-
nicipal?

Resposta do Deputado Camilo Machado:

Meu caro Vereador Adelson Pinto de Carvalho,
muita alegria com a presença do vereador de Una!,
como de resto de todos os vereadores do Oeste de
Minas neste Simpósio. A Lei Complementar é ins-
trumento de que se serve o vereador para adequar
a lei a uma série de circunstâncias especificas.
A Lei Orgânica vai gerir não o momento, o instan
te, mas abrir espaço para continuar gerindo o mu
nicípio permanentemente Não deve ser detalhis-
ta. Devemos colocar na Lei Orgânica tudo aquilo
que for genérico e estável, sem entrar em deta-
lhes, porque os detalhes podem ser superados pe-
lo advento de uma nova realidade, de um novo qua
dro. Então, não vamos entrar em detalhes.

A guisa de exemplo, suponhamos que se queira
estabelecer na lei orgânica as regras atinentes
ao IPTU - o que envolveria aspectos como isen-
ções, alíquota, etc.

Não é de forma alguma recomendável que se fa
ça isso.

Na realidade, o objeto da Lei Orgânica,	no
que se refere à matéria, deve se restringir	à

transcrição de norma das Constituições Federal e
Estadual, que atribui competência ao município
para instituir o IPTU. O exercício da própria
competência tributária, ou seja, a previsão ou
instituição do tributo em lei, deverá ser poster
gada para a legislação ordináfia.

Pergunta do Vereador Afonso de Castro Gonça
ves, de Maravilhas:

O eminente jurista concorda que, face ao que
preceituam as Cartas Federal e Estadual, a deno-
minação mais correta seria "Assembléia Orcanizan
te Municipal?"	 -

Resnosta do Professor José Alfredo Baracho:

Essa expressão, Assembléia Organizante, tem
saído em alguns trabalhos. Constou, inclusive
de um trabalho recente sobre o município e a Câ-
mara dos Vereadores, a expressão Poder Organizan
te, porque a lei complementar, a lei orgânica se
ria resultante de um poder orcjanizante.

Agora, devemos ver qual o termo que foi cons
titucionalmente reconhecido. Tanto da Constitui
ção Federal quanto da Constituição do Estado de
Minas Gerais, consta "Da Lei Orgânica dos Munici
pios " . Então, tecnicamente, é melhor	ficarmos
com essa expressão que já está	consubstanciada
no texto federal e no art. 172 da Constituição
do Estado de Minas Gerais: Lei Orgânica do Muni-
cípio. Esta expressão, orqanizante, está apare-
cendo em alguns trabalhos, mas não vejo tanta im
portância nem tanto significado nessa expressão.
Ë preferível ficarmos com aquela que é reconheci
da no texto constitucional. Isso é melhor para
que não surjam dúvidas posteriormente.

Pergunta do Vereador Cláudio Antônio de Sou-
za:

Qual a diferença entre Constituição Munici-
pal e Lei Orgânica Municipal? Por que alguns
constitucionalistas defendem o primeiro termo e
outros preferem o segundo?"

Resposta do Professor José Alfredo Baracho:
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Não é de hoje que a expressão "Constituição
Municipal" aparece em livros e trabalhos. Ela
foi discutida em vários congressos de municipios.
Chegou-se a admitir, no Rio Grande do Sul,	em
certa época, que se falasse em "Constituição Mu-
nicipal". Mas, se a Constituição consagrou a ex-
pressão "Lei Orgânica", eu acho que, essencial -
mente, não há distinção. Porque, se formos ob -
servar, o que é organizar, o que é estruturar?
estabelecer os pontos básicos do poder municipal.
Quando nós analisamos a lei orgânica do munici -
pio, vemos que, de certa maneira, ela tem um per
fil constitucional, com as relatividades decor -
rentes do texto federal e do texto municipal. En
tão, esta expressão aparece em vários livros. Re
centemente, o Prof. José Afonso da Silva, no seu
"Manual de Direito Constitucional", falou em Lei
Orgânica ou Constituição Municipal. Isso seria
mais uma discussão de ordem vocabular, porque o
conteúdo é que não pode desaparecer de uma ou
de outra expressão.

Recentemente, num debate acontecido em São
Paulo a respeito da Lei Orgânica, falava-se do
Poder Constituinte Municipal. Alguns aceitavam,
outros preferiam ficar com a expressão consagra-
da constitucionalmente.

Pergunta de Ery de Freitas, de Congonhas:

O empregado municipal com mais de cinco anos
de casa adquiriu direitos? Qual a providência le
gal a ser tomada?

Resposta do Vereador F,dmar Pereira Santos: O
empregado com cinco anos de casa não pode ser
dispensado, conforme decidiu a Constituição Fede
ral. Se isso acontecer, ele deve entrar na jus-
tiça contra a Prefeitura.

Pergt.nta de, Nilson José de Oliveira,de Conse-
lheiro Pena:

É constitucional os Vereadores votarem umPro
jeto de Lei em que o Vereador que atingir	três

ou mais mandatos se aposenta com os mesmos direi
tos dos que estiverem exercendo o mandato?

Resposta do Professor José Alfredo,Ba
racho - Esta discussão veio à tona recentemente
iBelo Horizonte. Algumas Câmaras Municipais
estabeleceram um tipo de fundo, através do qual
o Vereador pode se aposentar proporcionalmente
ao número de mandatos que ele exerceu. Muitos
discutem a constitucionalidade dessa matéria.

Recentemente, foi dado um parecer pa-
ra a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Alguns
falam em direito adquirido. O problema é que a
administração municipal poderia concorrer com re
cursos para a criação desse fundo, criando, des-
ta forma, privilégios. Alguns dizem que poderia
ser criado um tipo de previdência para o Verea -
dor ou para o Deputado, pois, na verdade, muitos
deixam as suas atividades normais para se dedi -
car à vida pública ; quando retornam às suas ne
cessidades, têm dificuldade em fazê-lo.

Deve ser estudada a possibilidade da
criação de uma Previdência para o Vereador,desde
que fique determinado um certo número de mandatos
exercidos, em que ele ficou dedicado à defesa dos
interesses públicos, abandonando sua profissão.

Este assunto tem sido objeto de dis-
cussões judiciais.

Perquntade Cérqio de Paula, de Congo-
nhas:

O trabalhador braçal necessita também de
concurso público para ingressar na Prefeitura?

Resoosta do Professor José Alfredo Ba-

racho: A Constituição Federal não faz distinção

entre o trabalho intelectual, técnico ou braçal.

Talves ele tivesse que fazer um exame especifico

ou então algum tipo de contrato para prestação

de serviço por tempo determinado.
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Pergunta de Antônio Fernandes Borges
do 1e2o, de Caiana:

Sendo a Câmara independente, qual a
percentagem de arrecadação da mesma no orçamen-
to municipal?

Resposta do Professor
racho	-	José Alfredo Ba

A Constituição define, e a percenta-
gem está vinculada à arrecadação. Neste senti-
do, devemos seguir o texto Federal e Estadual
para que se estabeleça este tipo de percentual.

Per unta do Vereador Anizo de------- ---i	SouzaFerreira, de Berilo:

A Assembléia Legislativa não adotou,
no Processo Legislativo do Estado, a Medida Pro-
visória.

A Assembléia poderia ter adotado, se
quisesse, e as câmaras municipais também pode -
rão adotar a Medida Provisória no Processo Le -
gislativo Municipal? Gostaria que o Deputado
lembrasse aos participantes o que dispõe o art.258 da Constituição Estadual e o prazo para seu
cumprjmehto previsto no art. 99 das Disposições
Transitórias

Resposta do Deputado Camilo Machado:
Não passou despercebido pela Assem -bléia a adoção da Medida Provisória, mesmo por

que a grande maioria da Assembléia Constituinte
é parlamentarista

A Medida Provisória é mais pertinen-te ao par1 amentarismo e sua adoção criaria uma
série de dificuldades a nível estadual e a ní-
vel municipal.

uma medida adotada com sucesso na
Itália e em outros países, mas até que se forme
uma e strutura partidária forte, que se crie uma
consciência parlamentarista, acho que não se de

ve adotá-la, a nível municipal, pois, como já
disse, é mais apropriada ao regime parlamenta-
rista.

Apesar do grande esforço do Deputa-
do Jorge HannaS, inspirador dp Emenda Parlamen
tarista, a maioria deste Legislativo entendeu
que ela poderia criar dificuldades, assim tam
bém como a adoção na Lei Orgânica, a nível mu-
nicipal, criará dificuldades.

Quanto à segunda questão, tenho a
dizer que o referido art. 258 é uma medida mo-
ralizdora. Acho que todo homem público deve
ser um exemplo. Se todos os vereadores, todos
nós deputados, ao fim do nosso mandato, a par
de declararmos variações em nosso patrimônio
pudermos despertar no município a vocação para
as atividades políticas, já estaremos prestan-
do um grande serviço, enriquecendo o nosso pa-
trimônio político.

Somente efetivaremos a transição de
mocrática se despertarmos a nossa juventude que
passou 20 anos alijada do processo político pa
rã o interesse político. A vocação politica
a fidelidade do homem a seu tempo. Hoje,o poder
de fiscalização de cada cidadão é muito importante.

Gostaria de ler aqui o art. 258,que
diz o seguinte: "Todo agente político ou agen-
te público, qualquer que seja sua categoria ou
a natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer
título, de entidade da Administração Indireta,
obrigam-se, ao se empossarem e ao serem exone-
rados, a declarar seus bens, sob pena de nuli
dade, de pleno direito, no ato de posse.

Parágrafo único - Obrigam-se à decla
ração de bens, registrada no Cartório de Títu -
los e Documentos, os ocupantes de cargos eleti-
vos, nos Poderes Executivo e Legislativo, os
membros do Poder Judiciário, os Secretários de
Estado e os dirigentes de entidades da Adminis-
tração Indireta, no ato de posse e no término
de seu exercício, sob pena de responsabilidade

Todos os atuais agentes públicos	e
Os políticos, indicados no art. 258, terão pra-
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zo de 30 dias, contados da data da promulgação
da Constituição do Estado, para cumprimento da
disposição nele contido. Temos o prazo de	30
dias, a partir do dia 21 de setembro, para re -
gistra.r em cartório nossa declaração de bens.Is
so é natural. Vejo até como uma homenagem àque
les que exercem o poder político. n bom que a
sociedade conheça seu patrimônio, embora achemos
que o maior patrimônio do político é realmente a
função, o exercício do múnus da política.

Pergunta de Walter Corradi, de Itaú -
na:

Das 10. 000 1 propostas à Cons
tituição do Estado, quantas foram aproveitadas?

Resposta do Deputado Sebastião Helvé- H
cio:

Tanto as reuniões temáticas quanto
as audiências públicas foram a base do texto da
nossa Constituição. Das 19 emendas populares a-
presentadas, todas foram, pelo menos, parcialmen
te aproveitadas.

Pergunta de Luís Otávio Pereira,	de
Santana da Várzea:

Na elaboração da lei orgânica,	será
possível fazer com que o 1CM do produtor do muni
cípio possa gerar 1CM para o próprio município
sem que sejam recolhidos em outros municípios?

Resposta do Deputado Eduardo Ottoni:

O art. 144 da Constituição, no seu in
ciso 1, letra "b" diz: "Ao Estado compete insti-
tuir a apuração relativa da circulação de merca-
dorias, sobre prestação de serviços" etc. Então,
a questão é privativa do Estado. No artigo 147,
3 privilégio já foi estabelecido aos municípios
produtores de carvão vegetal. Somente neste ca-
so. Afora isso, o 1CM é privativo do Estado,não
cabendo ao município legislar sobre tal.

Pergunta do Vereador Geraldo Ludovi-
co, de Caeté:

O que fazer para evitar que os pre-
feitos imponham seus pacotes para a lei orgâni
ca? (Ou seja os prefeitos que têm maioria	na

Câmara elaboram as leis e ela vota de acordo
com a vontade do Executivo.),

Resposta do Deputado Nilmário Miran-

da: O art. 29 das Disposições Transitó -
rias diz o seguinte: "A lei orgânica a que se
refere esse artigo será votada em dois turnos
e aprovada por 2/3 dos membros da câmara Muni-
cipal." A instituição de 2/3 é justamente para
evitar o esmagamento da maioria. Isso vai depen
der também da articulação da minoria. Nenhum
pacote poderá ser imposto à Câmara Municipal se
não tiver 2/3 de aprovação. Acho que é a gran-
de defesa contra esse tipo de ingerência.

Pergunta do Vereador Geraldo Ludovi-
co, de Caet

O que fazer para garantir concorrên-
cia pública em tudo que o Executivo hoje tem am
pia liberdade para fazer? Como a Câmara poder
garantir uma fiscalização permanente, para impe
dir os abusos?

Resposta do Professor José Alfredo
Baracho:

Encontramos diversos tipos de contro
le das atividades do Poder Executivo: controle
interno, controle externo, comissões parlamenta
res de inquérito etc. Temos também legislação
específica, quando se trata de licitação.

Hoje, a Constituição Federal e a
Constituição de Minas ampliaram muito esta ques
tão da fiscalização da moralidade administrati-
va. Este é um aspecto importante que vamos en-
contrar tanto na constituição Federalcomo	na
Constituição de Minas. Até então, só se fisca-
lizava a legalidade do ato administrativo nos
seus aspectos formais. Hoje, por meio dos pre-
ceitos constitucionais, temos possibilidade de
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garantir a moralidade em todos esses atos pú -
blicos: licitação, concorrência, carta-convite,
dependendo do valor daquilo aue se pretende ad
quirir ou do serviço que se pretende contratar.

Pergunta de Antônio José Ribeiro,de
Itajub: A criação do Conselho de Governo- art.
94 da Constituição do Estado de Minas Gerais -
seria um indicativo de um processo de parlamen
tarização da forma de governo do Estado? Corno
se poderia fazer algo parecido a nível munici-
pal?

Resposta do Presidente Deputado Ke-
mil Kumaira:

Não só o Parlamentarismo introduz
na sua formulação de governo a figura do Conse-
lho de Governo. Aliás, no próprio Império exis
tia um "Conselho Moderador" a quem o Imperador
da época podia consultar, quando o assunto fos-
se de difícil solução e se precisasse ouvir pes
soas mais experientes da sociedade. A Consti -
tuição Federal traz no seu bojo a figura do Con
selho de Governo, mas, ainda não foi feita a
Lei Complementar devida, para colocá-lo em fun-
cionamento. A Constituinte estadual introduziu,
também, na Carta Mineira essa figura do Conse -
lho de Governo, que, sem dúvida alguma, é de
grande utilidade. Nas horas difíceis da admi -
nistração estadual, poderá o Sr. Governador re-
correr a este Conselho que é constituído do Vi-
ce-Governador, do Presidente da Assembléia, dos
líderes da Maioria e da Minoria, do Secretário
da Justiça e seis cidadãos, sendo dois deles no
meados pelo Governo e quatro eleitos pela Assem-
bléia. Teremos aí um órgão de auxílio ao Poder
Executivo, principalmente para as horas de solu
ções mais difíceis. Estamos vivendo~ País,mo
mentos muito difíceis, com problemas sociais T
de toda natureza. Este Conselho poderá, então,
ser muito útil para uma discussão ampla das de-
cisões a serem tomadas, na busca das soluções
que atendam às reivindicações populares.	Este

Conselho vai servir, também, conforme disposto
no art. 95, para decidir sobre questões suscita
das pelo governo estadual, incluinO-Se a esta-
bilidade da instituição. Ao nível municipal, é
benéfico que os senhores Vereadores tomem atitu
de idêntica para que o Prefeito possa ter, atra
vás desse Conselho de Governo, a possibilidade
de buscar melhores soluções para questões que
muitas vezes ele não tem capacidade de resolver
- é natural que numa cidade menor, onde o Pre -
feito tem todo o apoio e simpatia popular, ele
tenha problemas para decidir sobre questões mai
ores, questões de difícil solução.

Portanto, a minha resposta é de que
será de grande proveito que os senhores também
incluam na Lei Orgânica de seus municípios esse
Conselho de Governo, que já foi previsto pela
Constituição Federal e na Constituição Estadual.
Não vejo, portanto, nenhum desdoiro em inclui-
lo na Lei Orgânica Municipal.

Pergunta dePaulo Gilberto Alves de
Souza, de Ui:

Como o Município pode legislar e a -
provar na Lei Orgânica Municipal as questões de
competência comum à União, ao Estado, ao Distri
to Federal e aos Municípios, e a competência sii
plernentar e regulamentar? Até onde se estende
o entendimento do peculiar interesse do municí-
pio?

Resposta do Professor José Alfredo
Baracho:

Vamos começa r pela última parte da
questão, já que o art. 171 da Constituição do
Estado de Minas Gerais define que: "Ao munici -
pio compete legislar sobre assuntos de interes-
se local". A expressão utilizada "peculiar in-
teresse do município" foi objeto de muita dis -
cussão entre administrativistas e constituintes.
O que seria peculiar interesse? Mas, sobre assun
tos de interesse local, a Constituição do Estado
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de Minas Gerais define todos os parâmetros bási-
cos no Plano Diretor: o planejamento do uso,poli
tica administrativa de interesse local, o regime
jurídico único dos servidores, a organização dos
serviços administrativos.

Então, a Constituição do Estado de
Minas Gerais, no seu Artigo 171, de certa manei-
ra definiu adequadamente a matéria, o que nos re
mete ao seu art. 171.

Podem ocorrer interesses específicos.
Há municípios que têm problemas locais, por exem
pio, ligados à preservação do patrimônio histõri
co, preservação de áreas verdes. Neste caso, omi
nicípio pode colocar na sua Lei Orgânica aquilo
que é mais específico, suas particularidades,corn
plementando, assim, a definição do legislador
constituinte estadual. Há matérias que podem
ser incluídas, levando assim a Câmara a comple -
tar o que já foi dito no texto constitucional.Há
municípios onde há predominância de determinadas
atividades de mineração, problemas de poluição
em decorrência da industrialização. Tudo	isso
consubstancia interesse local. A Constituição
tanto Federal quanto Estadual, estabeleceu crit
rios de definição da competência privativa,	da
competência comum, da competência concorrente e
da competência suplementar, não podendo, desta
forma, a Lei Orgânica ir além daquilo que a Cons
tituição estabeleceu.

Na verdade, há momentos em que sur-
gem dúvidas, porque se fala em leis e a Consti-
tuição não fala em lei federal ou lei estadual
Se houver uma antecipação por parte do Poder Le-
gislativo, ao nível estadual ou municipal,nosen-
tido de elaborar uma determinada proposição le-
gislativa, o que pode ocorrer é que, quando ve-
nha a lei federal, esta estabeleça critérios de
inconstitucionalidade, seja na elaboração das di-
retrizes fundamentais para a compiementação dos
preceitos legislativos do Poder Constituinte Es-
tadual e Municipal, seja na elaboração de normas
que decorrerão da competência que vem do próprio
texto estadual e federal.

RESPOSTAS ELABORADAS PELA CONSULTORIA LEGISLATI-
PARLAMENTAR:

Pergunta do Vereador João Clóvis de Matos:

Há nas ConstitUiçOeS Federal e Estadual dis
positivos que versem sobre o reajuste dos subsí
dios dos Vereadores?

Resposta:
Enquanto se aguarda a elaboração da Lei Or-

qãnica que estabelecerá os critérios para a fixa
ção e reajuste dos subsídios do prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, a Câmara Municipal poderá
reajustá-los, observando que o gasto com os ser-
vidores, bem assim como com os agentes políticos,
não poderá exceder 65% da receita corrente arre-
cadada, como determina o art. 38 do Ato das Dis-
posições Transitórias da Constituição Federal.

Pergunta do Vereador José Matosinhos,de Con
¶nha s:

Pode ser inserido no texto da Lei Orgânica
dispositivo que estipule o período de 1 (um) ano
para a presidência da Câmara ou devem ser respei
tados os 2 (dois) anos estabelecidos na Consti-
tuição Federal?

Resposta:
Compete à Câmara Municipal estabelecer a du

ração do mandato da Mesa. O assunto poderá ser
tratado livremente na Lei OrgâniCa,maS seria con
veniente estabelecer o que consta nas Constitui-
ções Federal e Estadual, isto é, 2 (dois) anos,
vedada a reeleição.

Pergunta da Vereadora Solange Guedes Matos
Botelho, de Atalia:

Como presidente da Câmara, na elaboração da
Lei Orgânica, posso votar contra o Presidente da
Comissão especial, estando no plenário?

Resposta:

Na Assembléia Legislativa, o Presidente não
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vota no processo nominal ou no simbólico. Só em
votação secreta. O Presidente deve ficar presar
vado dos embates em plenário.

Pergunta do Prof. Danilo Salviano Santana
de Tupaciguara:

Em que a Câmara Municipal pode alterar o or
çamento municipal para 1990, amparada pelas Cons
tituições Federal e Estadual?

Resposta:

O art. 166 da Constituição Federal regula-
menta a apresentação de emenda ao Projeto de Lei
Orçamentária, estabelecendo quais as	hipótes€
para se apresentarem emendas.

PAINEL li:

REGIMENTO INTERNO
E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LEI BÁSICA



Painel II: Regimento Interno e o Processo de
B	

Ela-
__- -
	-

oraçao da Lei _asica

Pergunta dos VereadoresRome ro San-

reira Alves, de Areado; Paulo Valentim Oliveira;
ioLacerda, de Visconde do Rio Branco;_Cosme

No9a pereira, deltaobiitj; Evaldo_RodrigueS
de Souza, de Vila Matias; José Carlos Lopes, de
Carnanducaia, Wilmar Rezende Greco, de Piracema:

Como estabelecer o valor da remunera
ção dos vereadores, em face das diversas reuniões
a serem realizadas? O valor deve constar no Regi

mento Interno?

Resposta do Deputado Luiz Vicente_Ca-

licchio:
I\ respeito da remuneração dos Srs.Ve

readores pelo esforço constituinte, vou me reser-
var, para, na última parte desta resposta, dizer
o que penso. Em primeiro lugar, quero advertir
a todos os Srs. Vereadores, integrantes de Câma-
ras Municipais, que o intuito do nosso Simpósio
e justamente esse: colocar a alma a nu e dizer o
que se pensa. n tempo de se fazer isto. Fico SU

mamente lisonjeado pelo fato de constatar que a
roupa suja está sendo lavada dentro dos plenários
do Leqislativo,uma casa essencialmente democráti-
ca; portanto, o lugar mais adequado para fazer
caixa de ressonância, para gritar, espernear	o

dizer que as coisas estão erradas.
Logo após a Revolução Francesa, que

mudou a estrutura de poder da monarquia européia,
abrindo caminho para a trilogia dos Poderes, e,
por conseguinte, para o advento do novo tempo das
repúblicas democráticas, Simon Bolívar, conside-
rado o grande libertador das Américas, durante
um jantar em Paris, foi interpelado por um dou -
tor da lei, um legislador francés,a respeito da
confusão reinante na América Latina. Simon Boli-



var lutava a duras penas para a libertação do
vugo espanhol, ou melhor, da espoliação espa -
nhola, pois a América Latina tinha sido grande-
mente roubada, roubo que proporcionaria a gran-
deza e a riqueza da Europa. Simon Bolívar foi
indagado pelo doutor da lei francesa sobre opor
quê da anarquia e bagunça entre as jovens demo-
cracias e sobre a tentativa de organização dos
países da America Latina, considerando que Boli
var tinha idéia de uma América Latina unica.Res
pondeu Simon Bolívar, com muita sabedoria e mui
ta propriedade: "engraçado, depois de vinte a-
nos de total submissão da Europa ao poder dos
remos, ao uso da força e da chibata, depois da
sangria feita pela Revolução Francesa,em que fo
ram decapitadas as maiores cabeças do continen-
te, num clima de intensa anarquia, depois de du
zentos anos de experiências inócuas, mal feitas,
vocês conseguem fazer uma revolução para conser-
tar alguma coisa e vêm perguntar a mim o que se
fez na América Latina em menos de 20 anos? Ora,te
mos o direito de errar".

A mesma coisa eu diria com relação
às nossas Câmaras. Depois de trinta anos de ex-
cepcionalidade, de vuqo e hipertrofia do Poder
Executivo, como querem agora, neste momento, que
estejamos plenamente aptos a construir a democra
cia e que sejamos tecnicamente perfeitos, no que
concerne à legislação? Vamos ter que aprender, e
não existe nenhuma fórmula e nenhum milagre.Ê u-
rna questão cultural. Uma questão de educação,u-
ma questão de princípios. Os senhores não	te-
nham dúvida nenhuma de que nós pagaremos um tri-
buto muito caro por esse período de excepcionali
dade. Vamos ensinar aos nossos pares, aos nossos
filhos e aos nossos netos para que, daqui,	tal-
vez e Deus queira, vinte anos sejamos efetivamen-
te um povo capaz de exercer a democracia.

Srs. Vereadores, não há fórmula de
se aprender democracia senão por seu exercício
dorido, difícil. Vamos ter confrontos, debates
e afrontamentos e esta é a razão pela qual exor-

to os senhores: não fiquemos perdidos nos formu
lários. Não fiquemos discutindo onde a Camara
vai se reunir. Que seja debaixo da mangueira
do quintal, desde que ali estejam representados
os segmentos da sociedade e os seus interesses!
Não há que perguntar (perdoem-me porque isto eu
já disse nesta Casa), que remuneração vamos ter
para fazer um serviço excepcional. Temosira pa
ga para com o futuro, o amanhã. O que nos in -
teressa individualmente é nossas famílias. É nãc
termos vergonha de encarar os nossos filhos. A
cada vez que questionarmos quanto nos pagará o
povo pelo nosso trabalho, que nada mais é senão
nossa própria obrigação, deveríamos ser punidos
por esse povo. Os senhores podem estar pensando
que é fácil dizer isso ganhando o que ganha	um
Deputado, e eu gostaria de colocar que o nosso
Legislativo e as nossas Câmaras, na medida em
que foram elevando os subsídios, foram perdendo
em dimensão e em moralidade porque quando o povo
paga quer soluções e respostas, mas a elaboração
de leis não é um processo executivo. Nós ficamos
viciados durante muito tempo em fazer do Verea -
dor, que é um legislador, do Deputado, que é tam
bém um legislador, um procurador de partes para
consertar buraco de rua, conseguir verbas para
pontes e mata-burros. Ainda bem que não há ma-
ta-burros diante desta Casa Legislativa e das de
mais, porque às vezes não haveria entrada e nem
saída.

Srs. Vereadores, a ênfase que estou
dando, a veemência com que falo é porque isto
dói. Se não houve previsão orçamentária para se
pagar remuneração ou subsídio extraordinário pa-
ra vereador, agora não há mais como fazê-lo sob
pena da ilegalidade. Quero acreditar até que al
gumas Câmaras previdentes tenham feito isso. Se
o fizeram é possível. Agora, sob o aspecto mo -
ral nós tivemos o exemplo aqui: não é nunca con-
veniente que se façam pagamentos excepcionais pe
los trabalhos constituintes. Nós pagamos um tri
buto muito caro por uma tentativa feita nesta Ca
sã, em determinado momento, de querer remunerar
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o esforço constituinte. Todos nós estamos mar-
cados e estigmatizados por isso. Eu e muitos
companheiros, na impossibilidade de devolvermos
o dinheiro aos cofres públicos, dele fizemos
doação a entidades filantrópicas. Concluímos
portanto, que este pagamento extra, moralmente,
não é aconselhável para que os Srs. não percam o
respeito das comunidades que representam.

Pergunta dos Vereadores Geni Sette
Bicalho Martins, de Sant,a Cruz do Escalvado;Eze...
guiei de Assis Schane, de Heliodora; Fernando
Paulo Drumord, de Vespasiano; Davi Gomes,de Ar-
cos; José Angelo Vaz, de Divisa Nova,e Abdo Li-
ma, de Açucena:

Para reuniões destinadas aos traba-
lhos de elaboração da Lei Orgânica Municipal,há
urna Mesa Especial? O Presidente da Câmara diri-
girá também os trabalhos relativos à Lei Orqãni
ca?

Resposta do Deputado Clêuber Carnei-
ro:

Não há impedimento legal em ter-se
uma Mesa exclusiva, mas nós não o aconselhamos,
por várias razões. A nossa experiência, aqui
nesta Assembléia, nos aconselha e nos induz	a
trazer esta opinião aos senhores. A constitui -
ção de uma Mesa para uma câmara normal e outra
para a Constituinte poderia criar um paralelismo
de poder, uma dualidade, uma possibilidade de
choque, dentro do próprio trabalho e da viabili
zação de recursos. Existem mil e uma razões pa-
ra que não tenhamos a vaidade da Mesa exclusiva.
Assim foi no Brasil quase inteiro, nas	Assem-
bléias Estaduais. E só não foi assim no âmbito
federal, por causa do sistema bicameral do Sena-
do e da Câmara.

Então é essa a nossa Opinião; se	o
regimento interno, se a maioria deliberar que de
ve haver uma Mesa exclusiva, não há nada que	o
impeça, pois seria uma deliberação regimental,da

maioria do Plenário. Entretanto, a nossa suges-
tão é no sentido de que a Mesa não seja exclusi-
va, que haja uma Mesa Única para os dois traba-
lhos.	essa a nossa opinião.

Pergunta do Vereador Rosalino Pires,
de Senhora do Porto:

Gostaria de saber como é constituída
urna Comissão Constitucional, de quantos integran
tes se comporia numa Câmara de nove vereadores?
Quando deverá ser a votação? O Secretário da Cá-
mara poderá ser o relator?

Pergunta_doex_Vereado Ge raldo Mou-

ra- Luz, de- janiria:
Verificada a necessidade da criação

de Comissão Especial para a elaboração da Lei Bá
sca, queremos saber se é de competência da Mesa
da Câmara a designação dos vereadores para campo
rem esta Comissão ou se o Plenário terá força pa
rã criar esta Comissão?

Em uma Câmara composta de quinze ve-
readores, quantas comissões temáticas deveriam
ser criadas?

Resposta do Dr. Antônio Geraldo p in-
to.

Trata-se de duas perguntas que abor-
dam assuntos eminentemente regimentais. Não há
nenhum imperativo constitucional que estabeleça
diretrizes para isto.

No esboço de regimento interno que
está sendo distribuído aos senhores, a título de
proposta, sugerimos que a Comissão Especial seja
Composta por um terço dos membros da Câmara, es-
colhidos por eleição, assegurada a participação
dos partidos que nela tenham representação. Po-
rem, pode ser adotada norma regimental diferente,
Como, por exemplo, a que disciplina a criaçãodas
Comissões Técnicas da Assembléia, cujos membros
são nomeados pela Mesa por indicação das lideran
ças. De qualquer forma, é aconselhável que es-
sas comissões sejam pluripartidáriaS e que fi-
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que garantida, tanto quanto possível, a repre
taçãó partidária proporcional.

Não aconselhamos, entretanto, a cria
ção de comissões temáticas. Nossa sugestão é no
sentido de que, realmente, a iniciativa para a
apresentação do Projeto de Lei Orgânica seja da
Comissão Especial, cujo Relator teria competén -
cia de formular um anteprojeto a ser submetido à
Comissão Especial. Na formulação desse projeto,
cada Câmara, tendo em vista a realidade do mu-
nicípio, vai procurar estabelecer normas tão sim
pies quanto for possível, para que sejam recolhi
dos subsídios da comunidade. Já não me refiro a
iniciativa popular, mas a subsídios das associa
ções comunitárias, por exemplo.	-

Com relação à comissão constitucional,
estamos chamando-a aqui de Comissão Especial. Su
gerimos um "quorum" de um terço dos vereadores.
No caso de a Câmara ter nove vereadores, um ter-
ço seriam três. Como será a votação? O Secretá
rio da Câmara poderá ser o relator. Tudo isso
matéria regimental. Na Assembléia, os membros da
Mesa não puderam fazer parte da Comissão Consti-
tucional. Se se seguir o Regimento da Assembléia,
o secretário não vai poder fazer parte da Comis-
são. Dado o número reduzido, porém, de vereado-
res, seria necessário lançar mão de todos eles.
O presidente deverá estar acima das questões. Pa
rã a votação, não há limite. O Presidente da As
sembléia é eleito por maioria absoluta, e os de
mais por maioria simples.

Pergunta do Vereador Walter Corradi,
de Itaúna:

O pedido de destaque tem que ser vo-
tado? Qual é o "quorum" exigido?

Resposta do Deputado Agostinho Patrus:

Essa questão deve ser definida pelo
Regimento Interno. Conforme a proposta de Regi-
mento Interno que encaminhei às Câmaras Munici-
pais das cidades que represento, os destaques não
têm que ser votados para serem apresentados. Te-

rão que ter assinatura de tres vereadores para
serem apresentados. Uma vez apresentados, serão
votados. O que o vereador deseja ao formular o
destaque é que aquele artigo com a sua emenda se
ja votado separadamente, e não em bloco. O pre-
sidente da sessão coloca em votação a matéria des
tacada par certo vereador. O destaque será em re
lação a uma emenda ou a um artigo. Será coloca-
da em votação a matéria, ou seja, a emenda,e não
o parecer ou o destaque. O proponente	terá
determinado período para falar. Será dada
oportunidade para qualquer membro da Câmara Muni
cipal falar. Um falará a favor e um contra. S
não houver quem queira falar contra, o Presiden-
te põeem votação aquela emenda e se obtiver 2/3,
estará aprovada. Se não obtiver 2/3 estará re-
jeitada.

Pcrunta da Vereadora Maria do Carmo
Figueiredo_Durão, de Paraopeba.

Há critérios para que se requeira um
pedido de destaque?

Resposta do Deputado Agostinho Patrus

Com referência ao pedido de destaque
deve-se salientar que:	n	Regimento de	cada
Câmara estabelecerá o número de destaques que se
julgar adequado.; :ada Vereador apresentará emen
das e terá direito de destacar tantas quantas de
finir o Regimento, sejam suas ou não. Quanto ao
aspecto de apoiamento, na Assembléia,o requeri -
mento de destaque teve de ser apresentado	por
três Deputados, sendo um proponente e mais dois
suI)scrjtores.	Obedecendo à ordem cronológica
dos artiqos, a emenda, objeto de destaque	será
colocada em votação.

Pergunta do Vereador Geraldo Ludovi-
co da Silva, de Caeté:

No período das votações de	matéria
constitucional, poderão as Câmaras, por interes
se popular, funcionar	em locais diversos, even
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t1 Laente	mais	amplos e acessíveis, como
pões, "aróquia, ginásio poliesportivo?

Resposta do Deputado Raul Messias:

A Lei Complementar n9 3 proibe que as
Câmaras Municipais se reúnam fora de sua sede,
salvo por motivo de calamidade pública. Não po-
demos nos esquecer, contudo, de que essa Lei foi
escrita no período da ditadura. Acredito que,em
se tratando da elaboração de uma nova Lei Orgãni
ca, isto possa ser mudado. Vai depender do Regi-
mento Interno.

Segundo o que nos informa, neste mo-
mento, o Deputado Luiz Vicente Calicchio, as Câ-
maras poderão se reunir em qualquer lugar e votar
matéria de interesse público.

Pergunda do Vereador Adenílton dos
Santos Gomes, de Serra dos Aimorás:

O Vereador pode, por razões de limi-
te de tempo, contratar profissionais da área de
Direito para acompanhar os trabalhos de elabora-
ção da Lei Orgânica Municipal?

Resposta do Deputado Romeu Queiroz:

O mandato de Vereador e de Deputado
é indelegável. Temos, evidentemente, a liberda-
de de contratar o advogado como assessor, a exem
pio do que se fez na Assembléia que, além da s-
sessoria própria, contratou três consultores ex-
ternos. Ressalto, assim, que os trabalhos de ple
nário, de Comissões são incumbência exclusiva dos
Vereadores.

Aparte do Deputado Luiz Vicente Ca
licchio:

Antes, gostaria apenas de complemen-
tar meu pensamento em relação ao local da reunião.
O local não interessa. Não se pode manter oespi
rito da lei antiga, fruto do período autoritário.
Todavia, o local habitual de reunião muitas ve-
zes é alterado com o propósito escuso de escon-
der a reunião, o que deve ser em absoluto evita-

do. Não se pode perder de vista a necessidade de
publicidade. Que todos os interessados saibam
do local da reunião, para que não se frustrem tan
to os membros da Câmara, quanto os demais inte -
ressados em participar.

Perguntas dos Vereadores Antônio Ne-
pomuceno de Paiva, de Paiva; Epedito Alves de
Oliveira, de Santana da Vargem; Jo Alberto Fi-
lho, de Itamogi,e Wilmar Rezende Greco, de Pira-
cema:

Como fazer o registro das atas con-
cernentes ao processo de elaboração da Lei Orgâ-
nica? Os trabalhos devem avançar pelo recesso
de fim de ano, previsto pelo Regimento Interno?

Respostas do Deputado Luiz Vicente Ca-
licchio:

Com relação à pergunta, quero sugerir,
considerando a importância histórica da elabora-
ção da Lei, que se faça um livro único e próprio
para essa finalidade. Formulamos votos de que
seja uma lei duradoura, ampla e genérica. O ideal
seria que fosse como, por exemplo, a Constitui-
ção dos Estados Unidos que está em vigor há du-
zentos anos. Para conseguirmos uma norma que se
perpetue no tempo é aconselhável que tenhamos um
documento histórico registrando quem votou,	de
que forma votou. Um livro que, no futuro, será
um documento histórico para a comunidade. É a
memória cívica, conforme as palavras do parlamen
tar Roberto Luiz Soares. É de todo aconselhável
que todos os registros, atas, sejam feitos num
livro próprio para este evento especial, que é a
elaboração da Lei Maior do município. Com rela-
ção à continuação dos trabalhos no período do re
cesso, a resposta é um sim bem veemente. Pelos
mesmos motivos ligados à questão da remuneração.
Rejeitando um trabalho ou deixando de trabalhar
em virtude do recesso parlamentar, recesso
ordinário da Câmara, estaríamos suprimindo um tem
P0 necessário e receberíamos, por força da cir-
cunstância, uma critica exacerbada da sociedade,
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já que a Lei não teria sido terminada a tempo.
de todo aconselhável que não haja recesso parla-
mentar durante o período da elaboração da Lei Or
ganica,

Pergunta do Vereador Rasalino Pires
Miranda, de Senhora do Porto:

Como estabelecer contato	com a
UVEMIG?

Resposta do Vereador Cléver Pinto
Costa, de Sabará:

O questionamento é grave. Como co-
municar-se com a TJVEMIG, essa entidade que exis-
te, mas não existe e ninguém sabe para que serve.

A UVEMIG foi criada no período de
maior arbítrio da política brasileira, isto é,
em 1964. Nasceu ela da idéia de Paulo Portugal
em cujo bolso permaneceu por um longo tempo. E
se, em essência,não foi um período muito fértil
em defesa de arbítrios acontecidos, em diversos
rincões mineiros foi positiva. O Paulo Portugal,
talvez por disponibilidade de tempo, fazia isso
de forma até paternalista. Ia de um lugar para
outro e pressionava um Delegado da Polícia ou o
próprio Prefeito, ou quem quer que fosse, que es
tivesse cerceando um Vereador. Ele assumia	a
briga para si.

Passado isso, houve nos ares da No-
va República, um novo ordenamento que se prenun-
ciava e daí uma necessidade de se organizar a en
tidade. E muitos fizeram dela um trampolim elei
toral. A entidade, por sua vez, também se orga-
nizou. Em 1987, já no final de legislatura, hou
ve um pequeno chamamento que consistiu num con-
gresso realizado em São João del Rei, com o com-
parecimento de apenas 107 Vereadores, apesar de
sermos, em Minas, cerca de 80.000. Neste don-
gresso, elegeu-se uma diretoria. Eu era de uma
chapa que discordava da diretoria que entregou
o cargo ali naquela ocasião. No entanto, na épo
ca, divulgou-se que teríamos uma Casa do Verea-
dor e um hotelzinho no prédio onde funciona a

mara. E para não perdermos os dedos, nós demos
os anéis. Isto é, fizemos uma composição e al-
gumas coisas aconteceram. Muitos da chapa ante
nor não se reelegeram, membros da chapa ante -
nor e da chapa de oposição.

E aí tivemos uma diretoria torpe-
deada que funcionou com a ajuda, a princípio,do
Dr. Arutana Cobério e hoje, com ajuda do Verea-
dor Alencar da Silveira Júnior do gabinete do
Alencar e da nossa assessoria que é pequena,con
tando com o telefone da Cámara de Belo Horizon-
te. Temos tido um retorno bem pequeno, apesar
de vários municípios terem nos procurado inde -
pendentemente de contribuição. Por uma opção
pelo Legislativo e principalmente pelo Legisla
tivo Municipal, temos conseguido ajuda, através
dos Deputados, com assessoria de colegas. Encon
tram-se respostas para todas as indagações	de
um modo ou de outro.

Afinal, como se comunicar com	a
UVEMIG? Hoje, no gabinete do Vereador Alencarda
Silveira Júnior, na Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte. Tomara que, em pouco tempo, tenhamos
a nossa sede própria. Interessante que alguns a
nos atrás o ex-Prefeito Luiz Verano nos doou um
terreno para tal fim. No entanto, foi um verda -
deiro abacaxi porque na lei de doação constava
que seria nossa a função de desalojar as famílias
instaladas no local, o que significa um grande 6
nus político para nós, pois teríamos que despe -
Jar algumas famílias que lá estavam. Não havia
Jeito de tirar essas famílias do local. É isto o
que se dá aos Vereadores. Temos que aprender,fa
zendo o que o Deputado Luiz Vicente disse: apren-
der na luta. Vamos lutar. Vamos lutar sim, uns
Com grandes progressos e outros com menores pro-
gresso, com problemas de espaço físico, remune-
raçao, participação popular. Muitos de nós pen-
savamos até que nem seria representativo / pois
muitos achavam que tinham sido eleitos para se-
rem despachantes ou procuradores,como o Deputado
Luiz Vicente colocou. Então, quem sabe	se	a
maioria de nós não é sequer representativa para
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funcionar no Legislativo? Quem sabe se a nossa
vocação não estaria no Executivo? Então,terernos
que repensar tudo isso aí. Mas, enquanto as coi
sas não se definem mais claramente, temos que fã
zer uma lei da melhor maneira possível, com
realidade que temos ai. E vamos mudar esse qua-
dro. Temos certeza de que vamos ter apoio da As
sembléia Legislativa.

Pergunta do Vereador Airton Dias da Sil
va:

A Assembléia e a UVEMIG promoverão en-
contros regionais sobre a Lei Orgânica, visando
à melhor orientação dos Vereadores?

Resposta do Vereador Cléver Pinto Costa:

A Assembléia já está promovendo este non
tro, e por ela, não posso responder.

Sobre os encontros regionais, já esta-
mosparticipando, com dificuldade, de alguns. No
Triângulo Mineiro, por exemplo, através da APETRIN
dirigida pela Marta Panuzo.

Temos dificuldades financeiras, mas va-
mos promover um congresso de vereadores no	fim
de novembro ou início de dezembro, entre o pri-
meiro e o segunto turno das eleições	presiden-
ciais. Aí sim, vamos eleger uma diretoria	que
vai estar res pirando novos ares, e que	busca
rã sintonia	com os interesses	dos	mem-bros	da	entidade.	Estamos vendo, com
bons olhos, que algumas associações regionais de
vereadores estão sendo criadas.

Aparte do	Deputado	Roberto Luis
Soares:

Apenas para complementar, esclareço que
a Assembléia, embora não tenha programado encon-
tros regionais até o instante, está predisposta
a emprestar sua colaboração, de forma efetiva,ãs
Câmaras Municipais que necessitem da presença de
parlamentares, bem como de membros da assessor-ia
da Casa.

Pergunta da Vereadora Brígida Maria de
Jesus, de Nova União:

Ê possível, através da Lei Orgânica, or
ganizar melhor a UVEMIG, de forma	a propicia

maior contato entre os vereadores?

Resposta do Vereador Cléver Pinto Costa:

Poderíamos, independentemente da Lei Or-

uânica 1 criar maneiras de desenvolvermos maior ia

tercâmbi .o. O principal problema é dinheiro.	A

questão é fazer com que cheguem a nós as
questões embora, por outro lado, não possamos dis
por de um quadro próprio de assessores.Temos coa
tado com alguns assessores cedidos	gentilmente
por diversos órgãos do Governo de Minas Gerais
sobretudo ligados ao Poder Legislativo. É uma
opção que fazemos. Quando consultamos assessores
cedidos pelo Executivo, eles trazem a nós uma vi
são desse Poder. Não temos que brigar com o Exe
cutivo, mas é uma conseqüência lógica, pois esta
mos no mesmo caminho e ligados ao pessoal e às
necessidades do Poder Legislativo.

perntado Vereador Cosme_ Nogueira Pe-

reira, de Itaobim:

() que foi feito no sentido do atendimen
to e proteção aos portadores de doença contagio-
sa, tipo AIDS e lepra, na Constituição Estadual
e o que poderã ser feito na Lei Orgânica Munici-
pal?

Resposta do Deputado Agostinho Patrus:

Nós procuramos, na medida do possível
manter dentro da Constituição Estadual - e isto
também deve ocorrer na Lei Orgânica Municipal -
uma formulação que seja a mais permanente possí-
vel, sem descermos a detalhes. Há grande preocu
paçao em relação a doenças como a AIDS,	lepra,
tuberculose, principalmente no que se refere à
AIDS, no momento atual. Mas quem nos garante que
daqui a três ou quatro anos não se crie uma vaci
na contra a AIDS e esse passe a ser um problema
secundário na saúde pública brasileira?	Então,
procuramos dar um enfoque mais geral. Em nossa
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COnstituçào isto parte da própria definição
saúde, art. 186: "A saúde õ direito de todos ,a assi stâncla a ela á dever do Estada, as segura
da mediante políticas sociais e econômicas que
visem à eliminação do risco de doenças e de ou
tros agravos e ao acesso universal e i qualj5 -
ri às ações e aos serviços para sua promoção
proteção e recuperação."

No seu Parágrafo Único - "O direito
à saúde implica a garantia de:

1 - condições dignas de trabalho,mo_radja, alimentação educação, transporte, lazere saneamento básico;

III - Dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde."
O art. 188 diz: "As ações e serviços

públicos de saúde no âmbito do Estado integram
rede nacional regio nalizada e hierarquicamenteconstituída em sistema único, e se pautam	tambem pelas seguintes diretrizes:

III - in tegralidade na prestação de a-ções de saúde adequadas à realidade epidemioló
gica, com prioridade para as ações prev entivas - econ sideradas as características sôcio_econôfliicas
da população e de cada região, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;

O art . 279 das Disposições Geraisdiz o seguinte . "O Estado promoverá, no	âmbih)de sua competência condições necessárias à ins-talação, na rede ho spitalar, de alas para atendimento a hemofílicos e a idéticos. "No art. 279cairíamos, por tanto, num aspecto muito pa rticularizado, sendo que o nosso entendimento á que aslinhas devem ser gerais. As leis 
complementarese ordinárias poderão ser modificadas ao longo do

tempo, estabelecendo cr itérios para transplan-tes, defesa dos pacientes portadores de doença epidémicas como a lepra, a tuberculoso, a AIDS ea hemofilia.

Entendemos, portanto, que devamosnos
ater aos aspectos gerais. Através das leis com
plementares e ordinárias seriam especificadas
as meeidas necessárias à complemefltaçao do que

dita a	nstjtUiÇaO Mineira e , a Lei Orgânica Mu

niCipal.
Per gunta do Vereador Aderni1tOn

Santos -
Gomes, -

de Serra dos Aimo5:

Os membros da Comissão Especialpo

-dem participar de outras Comissões?

Resposta do Deputado ,Raul esia s

Acredito que sim. Nesta Casa, tive-
mos vários Deputados membros de várias comis-
sões e também membros da Comissão ConStituCio -
nal. Não há henhum problema.

Pergunta dcVereadorJoelDór a--

mos, de _

O Presidente da Câmara Constituinte
vota no "quorum" de 2/

Pin-

to:
Se o regimento interno da Câmara as-

sim o dispuser, ele poderá votar. Mas, caso o
regimento interno siga o da Assembléia, ele não
votará, a no ser nos processos de votação por
escrutiniO secreto. Pelo reqimento da Assem -
blóia, o presidente na () vota, nem no processo
simbólico, nem no nominal, porque, muito sabia
mente, há mais de um sáculo, os regimentos in-
ternos vêm dispondo neste sentido. O presidente
deve ser preservado dos embates de Plenário. As
sim, ele só deve votar nos processos de escru
tínio secreto, salvo naquelas situações em que
seja necessário o desempate. Nesses casos, o re-
gimento da Câmara pode e deve estabelecer que o
Presidente Lenha o voto de desempate. Como aca
ba de dizer o Deputado Roberto Luiz, uma Câmara
pode estabelecer seu critério de votação de uma
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forma e outra, mas nós, com a experiência que te
mos, experiência essa que vem se cristalizando
nas normas regimentais que conhecemos, desaconse
lhamos que o Presidente vote, a não ser em caso
de desempate, e a não ser num processo por excru
tínio secreto.

Pergunta do estudanteHamilton PiresRibeiro, de Romaria:

Numa Câmara de nove vereadores, se
cinco votarem a favor e quatro contra, estará o
projeto rejeitado? Se algum vereador faltar, co
mo será feita a apuração do "quorum" qualifica-
do? Deve a votação ser feita por artigos	ou
por seção? Deve a participação popular se dar
no primeiro turno?

Resposta do Dr.António Geraldo Pinto:

Vamos às respostas: primeiro, numa
Câmara de nove Vereadores, o processo de elabora
ção da lei básica exige a aprovação por 2/3 dos
membros da Câmara. Dois terços dos membros da
Câmara são seis elementos. Então, numa Câmara
de Vereadores em que cinco votam a favor de uma
determinada emenda ao projeto e quatro contra,
esta emenda está rejeitada, porque a votação da
emenda se realizou com "quorum" para delibera -
ção, e, portanto, foi válida. Nove vereadores
estavam presentes, houve "quorum" e a votação
foi válida e a matéria obteve os 2/3 dos votos
favoráveis à sua aprovação exigidos pela Consti-
tuição. Não deve existir no processo legislati-
vo este limbo, esta coisa absurda que aconteceu
em algumas Assembléias Estaduais, graças a Deus
em poucas, que foi o mal entendimento da questão,
que fez com que a matéria chegasse ao final sem
ser aprovada OU rejeitada. A emenda que não ti-

	

ver a aprovação dos dois terços exigidos	pelaCon stituição, será rejeitada; não pode haver dú

vida quanto a isso.	Se sete são os votantes,

CjflCO votaram a favor e dois contra, está rejei
tada. Se numa Câmara de nove vereadores,	sete
estiverem presentes, haverá li uorurn" para a vo-
tação, pois dois terços serão seis vereadores.
Tudo que a Mesa terá que fazer é colocar em vota
ção, pedir para se levantarem.	Se cinco ve-
readores votarem a favor e - dois votarem con
tra, estará rejeitada a matria.	-

Numa matéria extensa como esta, esta-
mos aconselhando, no modelo que vão receber ama-
nhã, a votação por capítulos e	títulos e
não por artigos, porque ficaria	muito ex-
tenso, seria um processo muito demorado.
Tanto quanto possível, a Câmara deverá en-
globar a votação das emendas a	destaques
para que os assuntos controvertidos	sejam
resolvidos pela votação em destacado. Os
que não suscitarem controvérsia, deverão ser
votados globalmente.

A participação popular deverá se
dar antes do primeiro turno propriamente di
to, porque é neste turno que o exame de-
talhado da matéria é feito.	O segundo tur
no é o aperfeiçoamento daquilo que	resul-
tou do primeiro turno e que, em linguagem
constitucional, é chamado vencido,	aquilo
que foi aprovado no primeiro turno e que
resultou da votação de emendas, por vias
das quais se introduziram modificações no tex
to constitucional. No segundo turno, deve haver
apenas emendas supressivas, além de corre -
ções de enganos em termos das emendas apre
ciadas. A votação, a apreciação da	matéria
deve ser feita no primeiro turno.
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Perunta do Vereador Abel Goulart
Ferreira, de São Lourenço:

Caso ocorra votação nominal empatada,
poderá o presidente desempatá-la, completando vo
tação qualificada?

Ainda que seja matéria regimental, a-
conselhamos que os presidentes votem apenas nos
desempates e nos escrutínios secretos, O Depu-
tado Patrus está me dizendo que a possibilidade
prática de um empate em Câmara é muiro raro.Mas,
mesmo assim, vamos admitir que, nesses casos, o
Presidente possa desempatar.

Pergunta do Vereador José Geraldo Ai-
ves, de Alvinõpolis:

Gostaria de saber se o Presidente da
Câmara tem o direito de votar como os demais ve
readores, na criação da Lei Orgânica Municipal.

Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pin-
to:

Aconselhamos que o presidente não vo
te, a não ser em escrutínio secreto ou quando
houver necessidade de desempate. Aconselhamos
apenas, porque isto é matéria regimental.

Pergunta do Vereador José Romualdo
Fialho:

Solicito uma explicação mais detalha
da sobre o destaque

Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pin-
to:

O instituto regimental do destaque
nem sempre é bem compreendido, principalmente
porque acabamos de passar por mais de 20 anos

em que o processo legislativo teve pouquíssima
importância política no âmbito estadual e no mu
nicipal. Mas, agora, com a ietomada das atribui
ções constitucionais, o Legislativo volta a ter
a mesma importância que teve no passado,	e da
qual sou testemunha, pois estou aqui desde bem
antes de 1964. Lembro aos senhores que jiá houve
projetos de iniciativa de deputados estaduais,
como, por exemplo, a criação de normas que per-
mitiram a construção do Mineirão, iniciativa
do Deputado Estadual Jorge Carone, ou a criação
da Codevale, que durante muito tempo influiu na
economia mineira, por projeto de iniciativa do
Deputadc Estadual Murilo Badaró.

Quando os deputados se derem conta
do que são capazes, em termos de iniciativa de
processo, muitos terão, outra vez, aquele inte-
resse que os parlamentares antigos tinham,	de
conhecer o Regimento Interno para poderem atuar
eficazmente no processo legislativo.

O processo legislativo voltou a ter
importância política e eleitoral. E esta é re-
gião pela qual o destaque, que foi uma figura
que permaneceu pouco conhecida por tanto tempo,
voltou a ser conhecido na Assembléia de Minas e
perfeitamente compreendido pelos Srs. Deputados
tendo sido amplamente utilizado nos trabalhos
de votação da Constituinte bem como na votação
de vários projetos de iniciativa governamental'
apreciados recentemente.

O destaque é um instituto regimental
s irnplíssimo, mas só tem utilidade quando se faz
a votação de um texto globalmente, ou seja,quan
do um projeto, em vez de ser votado artigo por
artigo, é votado com os artigos em globo. No
caso de emendas, por exemplo, suponhamos um to-
tal de vinte, 10 com parecer favorável e 10 com
parecer contrário. Sempre que se for fazer a
votação englobada para agilizar o processo, de
ve-se permitir que os interessados requeiram,an
tes que se entre na votação da matéria, desta -
ques para a votação de emendas que vão ser vota
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das englobadamente. Um vereador, entendendo que
uma das emendas com parecer favorável deva ser
rejeitada, pedirá destaque para a sua votação.E
tão, o Presidente procederá à votação das emen:
das, salvo destaques e, depois, votará uma por
urna as emendas cujos destaques foram requeridos.
£ um instrumento regimental simples. No momento
em que o Presidente anunciar "estão aprovadas as
emendas com parecer favorável" ou,"está aprovado
o projeto, salvo emendas", isto quer dizer	que
as emendas que foram aprovadas, compatíveis com
o projeto, nunca irão prejudicar o projeto.	Da
mesma forma, se uma emenda, cuja vota
ção destacada foi requerida, for incompatíve1cojj
aquilo que estiver sendo disciplinado nas vota-
ções globais das emendas, a emenda destacada pre
judicará aquilo que for votado englobadamente
que lhe seja incompatível. Este é um instituto
eficaz, simples e largamente utilizado para vota
ção englobada de textos, o que agiliza as vota-
ções.

Pergunta do Vereador Hernani José Dame,
de São José do Mantimento:

Podemos utilizar as reuniões ordiná-
rias para o trabalho de elaboração da Lei Orgâni
ca, ou devemos fazê-lo em reuniões extraordjná -
rias?

Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pinto:

Esta pergunta situa-se no plano regi-
mental, ou seja, trata-se de matéria a ser disci
plinada pelo regimento interno de cada Câmara de
Vereadores. £ como o regimento dispuser que es-
ta questão será resolvida.

Pergunta do Vereador José Maria da
Anunciação, de Nova União:

O Presidente da Câmara poderá requerer
verba para custear as despesas da Lei Orgânica?

Resposta do Deputado Luiz Vicente:

O nosso aconselhamento tem sido feito

no sentido de realçar as vantagens da unicidade
da Mesa. Se não tiver sido feita uma previsão
orçamentária para elaboração da Lei Orgânica, es
se provisionamento deverá ser feito através do
Secretário da Câmara Municipal, que requererá um
suprimento para serviços da Secretaria, o que é
perfeitamente justo e legal.

Pergunta da Vereadora Maria Juliana da
Silva, de Leandro Ferreira:

Até que ponto o Executivo pode interfe
rir no andamento da Lei Orgânica?

Resposta do Deputado Luiz Vicente:

Interferir pode significar a favor ou
contra. A interferência do Executivo far-se-á
através do Líder do Prefeito na Câmara Municipal,
nada impedindo que o Prefeito converse com os Ve
readores. Afinal de contas, estamos no Regime
democrático. Com referência à interferência do
Prefeito e de seu Secretário no sentido de cer-
cear ou impedir a atuação da Câmara Municipal,
ela, como de resto todo o Legislativo Municipal,
vai ter de se vacinar contra esta interferência.
Afinal de contas, um colégio majoritário delibe-
ra e resolve sem interferência de quem quer que
seja. É um poder autônomo, livre e independente.
Se essa interferência for tão grande que impeça
o livre exercício do legislador ou melhor,	que
impeça o exercício da livre iniciativa do legis-
lador, se a própria Câmara por sua maioria não
for capaz de resolver o problema, aquele que for
atingido terá de tomar uma medida drástica, que
é a do Mandado de Segurança, quando houver cer -
ceamento da aplicação legal da Constituição.

Pergunta do Vereador Saul Mendes, de
Ibjá:

Como Presidente da Comissão de Saúde
na elaboração da Constituição Estadual, que ori-
entação o ilustre Deputado daria às Câmaras Muni
cipais?
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Resposta do Deputado Agostinho Pa-
trus:	 -

Gostaríamos de dizer que a saúde ho
je está descentralizada, através do SUDS, pelo
menos na Lei e no papel. Assim, temos de estar
atentos à Lei que criou o SUDS, ao que esta es-
tabelecido nela, quais os critérios, quais os
compromissos que o município tem e que também o
Estado e a União têm.

Portanto, nosso entendimento é que
deva o Capítulo de Saúde ocupar uma posição de
destaque, juntamente com o da Educação, na Lei
Orgânica Municipal, dada a importância do aspec
to social. E por que? O Brasil é hoje a 8 eco
nornia do mundo, mas é o 559 país nos índices só
dais. Somos vergonha mundial no aspecto da
saúde, educação, saneamento, habitação, etc etc
e etc. Os índices de mortalidade infantil, ho-
je, no Nordeste, só são comparáveis, na América
Latina, com os do Haiti. Cento e vinte em cada
mil crianças morrem com menos de um ano, quando
em Cuba morrem 11, no Chile morrem 14 e nos EUA
morrem 10. Cuba e Chile não são países mais de
senvolvidos que nós, mas dão mais atenção aten-
ção à área social.

Pergunta da Vereadora Jaqueline Antô-
nio, de pores do Indaiá:

Ë constitucional, na Lei Orgânica,
destinar uma percentagem do orçamento exclusiva-
mente à saúde das mulheres carentes e de mulhe -
res com problema sério de saúde?

trus:
Resposta do Deputado Agostinho Pa-

A Constituição Federal veda que seja
determinado orçamento para qualquer área, mas
conseguimos, na Constituição Estadual, fazer uma
vinculação, certamente contando com a ajuda do
Relator Bonifácio Mourão e da Assessoria da Casa
Assim, estabelece o Parágrafo Ünico do art. 158:
"Os recursos para os programas de saúde não se-

rão inferiores aos destinados aos investimentos
em transporte e sistema viário."

Trocando em miúdos', em 1989, foi es-
tipulado o percentual de 13,5% do orçamento do
Estado para transporte e sistema viário.	Para
a saúde foi colocado apenas 0,9%. No ano que
vem, está determinado que o percentual destina-
do a transporte e sistema viário terá de ser o
mesmo para a saúde, de acordo com o Parágrafo O
nico co art. 158 da Constituição Estadual. Su-
giro que a Lei Orgânica Municipal,depefldefldO da
situação de cada município, faça vinculação do
orçamento municipal a alguma coisa, seja trans
porte, seja a administração e planejamentO,para
que a saúde seja contemplada com 10 a 15% do or
çamento municipal. Esta a minha sugestão.

Pergunta dos Vereadores Acir Drumond
de Almeida, de Açucena, Eri Pimenta da Penha,de
Ipatinga e Eliane Murta Lemos Ferraz, de Joaíma:

De que maneira a população pode par-
ticipar do processo de elaboração da Lei Orgâni
ca, e quantas assinaturas seriam necessáris pa-
rã validar uma emenda popular?

Resposta do Deputado Raul Messias:

Realmente, é muito difícil chegar a
um número aplicável a todos os municípios do Es
tado de Minas. Tenho aqui a sugestão do Regimen
to Interno, elaborado pela Assessoria da Assem-
bléia, que prevê um mínimo de 300 eleitores. A-
credito que, na maioria dos municípios, trezen-
tos é um número muito alto. Seria o caso de a-
plicarmos a porcentagem aplicada na Constituin-
te Estadual que foi de 5.000 assinaturas, o que
corresponde a algo perto de 0,05%. Existem vá-
rias sugestões, nada ainda consolidado.

Há uma outra sugestão no sentido de
que se adote o número miniimo necessário para eleger
um Vereador. Talvez essa fosse uma saída, por
que o raciocínio seria: se para eleger um Verea
dor foram necessários 100 votos, para apreciar urra emen-
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da,lOO assinaturas seriam suficientes também.
Evidentemente, tudo isso vai depender ainda do
Regimento Interno.

Acho que deveriam ser examinadas
duas questões: em primeiro lugar a representa-
tividade do abaixo-assinado e em segundo lugar
a possibilidade de uma maior e mais efetiva
participação popular.

Pergunta do Vereador Sebastião Fer-
nandes Carvalho, de Ataléia:

As reuniões em distritos seriam ou
não constitucionais?

Resposta do Deputado Raul Messias:

Isso já foi parcialmente respondido
quando se falou da possiblidade do Regimento
Interno estabelecer reuniões fora da sede do
Município. De acordo com a Lei Complementar
n9 3, isto não poderia ser feito. Até apresen-
tamos uma emenda prevendo esta possibilidade, o
que foi considerado uma ingerência na autonomia
dos municípios. Pessoalmente, acho que seria
uma norma para todas as localidades.

Pergunta do Vereador Sidilúcio Ribei-
ro Souza:

A Lei Orgânica poderá abolir a vota-
ção secreta para apreciação de veto ou projeto
de lei?

Resposta do Deputado Raul Messias:

Urna coisa é a votação secreta no pro
cesso Constituinte, outra é a votação secreta a
um veto que o Poder Executivo fez a um projeto
de lei. São duas coisas bem distintas. Em te-
se, não haveria problema a Lei Orgânica determi
nar a eliminação da votação secreta para a der-
rubada do veto, apesar deaConstituição Federal
estabelecer votação secreta e a Constituição Es
tadual também. Podemos ver o que há por detrás
desta idéia de votação secreta para aprecia
çâo de vetos impostos pelo Poder Executivo. Ne

se caso, parece-me que a votação secreta é salu-
tar e saudável, porque ela garante e resguarda a
independência dos vereadores em relação ao Execu
tivo. Porém, no processo constituinte municipal
a votação secreta poderia servir aos vereadores
no sentido de não deixar transparecer sua posi
ção quanto às emendas populares.

Pergunta do Vereador Tiago Acácio de
Oliveira, de Cachoeira de Minas:

Na votação da Lei Orgânica é permiti
do ao Vereador pedir abstenção de voto?

Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pin-
to:

Isto depende do Regimento Interno.
Em principio, não vejo inconveniente. Já tivemos
uma épo'a na Assembléia Legislativa em que o Re-
gimento Interno não permitia abstenção de votar,
a menos que ocorresse um dos casos de impedimen-
tos. Nesse caso, o Deputado declarava o impedi-
mento e não votava. Então, o caso deve ser tra-
tado no Regimento Interno. Nesse caso o voto do
deputado era computado em branco com os efeitos
atinentes a esse fato.

pergunta do Vereador João MalaguiaS
Gomes, de Papba:

Apos	a aprovação, no decorrer	da

elaboração da Lei Oruânica, o Reqimento	podera

sofrer modificação"
Resposta do Dr. Antonio Geraldo Pinto:

A resposta e que o Regimento Interno
é uma lei qualquer, e desse modo ela pode ser
modificada em qualquer momento. Então, a lei po
de ser modificada por outra igual ou de superior
hierarquia.

pergunta do VereadO9l0_ de Souza
-...

Castro, de Dionisio:
Quando o Regimento Interno	constar

que a votação tem que ser simbólica, e todo	o
Plenário preferir a votação secreta, o que se pode
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fazer? Pode-se contrariar o Regimento Interno?	II
Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pin-

to:

Não me parece que o caso seja	con
trariar o Regimento Interno. Vai depender	da
natureza da norma regimental que estabelece	o
processo de votação. A regra, na generalidade
dos Regimentos Internos, como por exemplo, o Re-
gimento da Assembléia, é estabelecer-se um pro -
cesso de votação para o comum das votações. De
modo geral as votações se realizam pelo processo
simbólico. Mas o Regimento Interno prevê a pos-
sibilidade do Plenári, a requerimento, decidir -
se pela adoção do processo nominal de votação se
Creta paradetermjnada matéria. Então, pode-se —
e deve-se oferecer ao Plenário a possibilidade
de escolher o processo de votação.

Pergunta da Vereadora Marília Mesqi .
-ta, de Juramento:

Nossa Câmara é composta de nove ve -
readores. Como serão distribuídas as Comissões ?
Os membros da Mesa podem fazer parte de Comissão
Especial? O Presidente tem direito a voto?

Resposta do Dr. Antônio Geraldo Pin-
to:

Nós já dissemos que Presidente de As
sembiéia não deve votar nos processos simbólicos
e nominais e já demos as razões. É um aconselha
mento que nós fazemos. O Presidente da Comissão
porém, dada a exigiidade do número dos membros
da mesma, pode e deve votar. Inclusive, deve ter
o direito de voto de Minerva, de desempate,	de
qualidade. Numa comissão em que o Presidente vo
te normalmente resulta em que ele possa vir a vo
tar duas vezes. Não pode haver dúvidas quanto a
isso. Se por exemplo a Comissão é composta de
quatro membros, o que é inconveniente por seu um
número par, o Presidente pode votar e empatar e
então ele votará outra vez para desempatar.

O problema de como seráo distribuí -
das as comissões dependerá da realidade da Câma-
ra. Os Vereadores é que vão saber quantas Comis
sões devem fazer. Ás vezes, se for o caso, uma
ou duas Comissões resolvem. -

Pergunta do Vereador José Cardoso
Gouveia, de Ipanema:

Como fazer para que uma Câmara aco-
modada dê início aos trabalhos de elaboração da
Lei Orgânica Municipal e de seu Regimento Inter-
no?

Resposta do Vereador Cléver Pinto
Costa:

A partir da promulgação da Constitui
ção Estadual está aberto o prazo de 180 dias pa-
ra elaborarmos as Leis Orgãnicas. Se a Mesa, a-
través do seu Presidente e demais membros, não
tomar iniciativa, cabe ao Vereador, na forma re-
gimental de tramitação de um projeto qualquer
propor o Regimento Interno, que deve ser submeti
do a votação. Se não for, um dos remédios é	o
vereador argüir a irregularidade e apresentar a
proposta de Regimento na forma de projeto de re-
solução.

Perguntado Vereador Geraldo Ludivo-
Co, de Caeté:

O Regimento Interno da Lei orgânica
de Caeté já foi aprovado e a Comissão Constitu -
cional formada e estabelecida. Porém, o Regimen-
to omitiu as funções especificas do Presidente,
do Vice, do Secretário, do Relator e do elator-
Adjunto. É possível ainda apresentar propostas
de modificações visando corrigir erros ou falhas
ja aprovadas?

Resposta do Deputado Luiz Vicente:

Se a Câmara tem um Regimento Interno
ele pode atender supletivamente a essa disposi -
Ção. Se não tem ou não atende, mirem-se no exern
pio de Atenas'o que foi feito lá em cima, pode
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ser feito aqui também. Lá foi mal feito, aqui
também pode sê-lo. Emendem, briguem,	modifi-
quem. Não há problema nenhum. 2 o exercício
da democracia. A Assembléia Legislativa, confor
me previsto no Regimento Interno da Constituin -
te, lançava mão de seu Regimento Interno, duran-
te o processo, para atender a situações omissas
ou de dificuldade ou ainda apresentava sugestões
novas.

PAINEL III:
Pergunta do Vereador Antônio Guerra

Duarte, de Santa Maria do Itabira:

Sabendo que pela Constituição Fede -
ral o analfabeto não pode se candidatar, seria
possível constar na Lei Orgânica que para se can
didatar o cidadão deveria ter, pelo menos, o pri
meiro grau completo?

Resposta do Deputado Luiz Vicente:

Isso não deveria ser matéria de Lei
Orgânica. í matéria privativa da União. Portan-
to, o município não poderia ingerir nessa ques -
tão. Seria bom que tivéssemos um País, um Esta-
do e um Município onde restrições desta natureza
não existissem, onde cada cidadão fosse, por o -
brigação do Estado, detentor do primeiro e do se
gundo graus.

"A NOVA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL"
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Painel iii -"A Nova ConstituiçãoEstadual e	
a

Lei OrganiC Municipal"----- ------

pergunta do Vereador Cicero Alcides---------
Ferrelra Magalhaes, de GuanhaS
--

Devem os municípios vizinhos permutar
idéias no sentido de inserir em suas respeCti -
vas leis orgânicas dispositivos que possam aten

der necessidades comuns?
Resposta do De utado Bon i fáciOio:

A resposta é sim. A própria Consti -
tuiçãO Estadual já tem alguns dispositivos que
facilitam esse entrosamento. Naquilo que diz
respeito às microrregi6e s , a Constituição prOcU
rou sistematizá-las de um modo geral no art.49,

§ 19.
A questão das Associaç6es de Munici -

pios está disciplinada no art. 181.
Isto é aconselhável porque muitos muni

cipios vizinhos têm questões diversas,	
mas	a

maioria tem questões muito semelhantes. Acho
que esse entrosamento é realmente salutar.

Pergunta do vereador Anage NovaeS Mou

rã, de ILtuiutaba:
Ao terminar a Lei Orgânica, passaremos

às Leis ordinárias e Complementares. Até hoje o
Congresso Nacional não elaborou todas as	

Leis

Complementares.	
Uma Lei Complementar Municipal

pode ser elaborada antes da conclusão das Leis
Complementares Federais?

Resposta do Deputado Bonifáci0L°

Pode, desde que seja da competência es
pecifica do Município. A Constituição Federal
estabelece nos arts. 22, 23 e 24, quais as mate-
rias de competência específica da União e do Es-
tado, e quais as matérias de competência comum
do Estado, do Município e da União. Se for	

da

competência específica do Município, não há pra
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biema algum em que se redija desde logo a Lei
Complementar.

Pergunta do Vereador José RomualdoFia-
lho, de Carmo do Rio Claro:

Adjunto?
Qual a função do Relator e do Relator-

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A função do Relator é uma das mais im -
por tantes de todas, porque depende muito dele o
direcionamento do conteúdo da Constituição.o Re-
lator tem que dar parecer sobre todas as emendas,
de um modo geral. Depende, pois, do Relator	aarticulação do anteprojeto da Lei Orgânica.

Sugiro que os senhores façam o mesmo
que nós fizemos com relação à nossa Constituição
Mineira. Na medida em que os senhores receberem
as sugestões populares, deverão encaminhá-las
aos Vereadores que vão coordenar os temas. Esse
sistema de coordenação adotado na Constituição
Mineira é o mais prático. Nós tivemos uma Comis
SaO Constitucional que corresponde à Comissão
Técnica que as Cãmaras, de modo geral, estão cri
ando. Havia um coordenador para cada tema - um
para educação, um para saúde, outro para meio am
biente e assim por diante.

O Relator pediu aos coordenadores que
lhe encaminhassem os textos já articulados. Cada
coordenador recebe as sugestões populares, lê e
ja articula a redação daquele tema a ser inseri-
do na lei orgànica. E,feita a articulação, por
exemplo, sobre educação, ela a encaminha ao Rela
tor, que vai extrair dali os pontos essenciais,
tudo o que puder ser aproveitado. Este sistema
e o que melhor traduz as sugestões populares,paisOs Coordenadores vão redigir os textos com base
nelas e o Relator vai incluir o essencial no an-
teprojeto. Pode-se avaliar, daí, como as	fun-
çoes de relator e relator adjunto, particularmen
te a de relator, são de fundamental importância.

Pergunta da Vereadora Vãnia Moraes Ja-
cob, de Itujutaba:

V. Ex enfatizou, em sua palestra,	a
constitucionalidade da lei orgânica municipal
Não é o artigo 39 da Constituição Mineira, in -
constitucional?

Resposta do Deputado' Bonitácio Mourão:

O art. 39 da Constituição Mineira é a -
quele que estabelece que qualquer iniciativa de
separação no Estado de Minas depende de autori-
zação da Assembléia Legislativa do Estado. Como
Deputado eu expus meu ponto de vista em pronun-
ciamentos, na Assembléia, anteriores ao início
dos trabalhos da Constituição, contrário à sopa-
ração. Mas, à emenda que pretendia estabelecer
na Constituição Mineira que a Assembléia de Mi
nas teria que ser ouvida no caso de qualquer ten
tativa de separação, eu dei parecer contrário
porque entendi que era inconstitucional. A Cons-
tituição Federal estabelece que a incorporação
ou separação de qualquer Estado far-se-á median-
te a aprovação do Congresso Nacional e da popula
ção interessada, através de plebiscito.

O inciso VI do art. 48 estabelece que
cabe ao Congresso dispor sobre a matéria "ouvi -
das as respectivas Assembléias", o que deixa en-
tender que à Assembléia Legislativa compete tão
somente a homologação e não a decisão a respeito.
Mas os colegas deputados constituintes entende-
ram que depende da decisão das Assembléias. Na
Opinião de muitos deles, a questão é de uma cons
titucionalidade de se indagar - não é	de uma
constitucionalidade definitiva.

Quando se redigia a Constituição Fede -
ral, os Deputados Constituintes mineiros e Depu-
tados de outros estados, interessados na separa-
ção de seus estados, preferiram não facultar às
Assembléias Legislativas direito de se pronuncia
rem sobre a separação de estados. Por exemplo,
Minas não podia mais se pronunciar sobre a sepa-
ração do Triângulo. Ora, isto, a meu ver, é uma
injustiça porque nada mais legítimo do que a As-
sembléia Legislativa pronunciar-se sobre a incor
poração ou a separação do seu Estado. No entanto,
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os Deputados interessados nas separações traba-
lharam muito para retirar uma expressão do art.
18 do Projeto de Constituição Federal, que di-
zia que "qualquer incorporação ou separação de-
penderá de plebiscito prévio, de deliberação do
Congresso Federal e das respectivas Assembléias
Legislativas dos Estados." Eliminaram esta ex-
pressão do art. 18, mas esqueceram e deixaram
iais à frente, no art. 48, "ouvidas as Assembléias
Legislativas". Os Deputados mineiros, valendo -
se disso, colocaram a expressão na Constituição
Mineira, artigo 39, estabelecendo que qualquer ten
tativa de separação tem que passar pela decisão da
Assembléia Legislativa. Portanto, respondendc em
resumo: a constitucionalidade é duvidosa, não é
:lefinitiva.

Perqunta do Vereador Gilson Gomes da
Silva, de Campanha:

O inciso IV do art. 29 da Constituição
Federal sugere o número de vereadores dos munici
pios. Não há o estabelecimento de critérios rí-
gidos a não ser a limitação dos gastos com o pes
soai e a ação popular. Poderemos ter municípios
com populações numericamente análogas com quanti
dade diferente de vereadores.

Que critérios V. Exa. aconselharia pa-
ra o estabelecimento do número de vereadores do
município?

Resposta	utado Bonifácio Mourão:

Hoje em dia, de acordo com a Constitui
ção Federal, cada Câmara pode ter o número de vê
readores que a Lei Orgânica estabelecer, de acor
do com a população. Então, o que nos interes
sã, é a população de até um milhão de habitan
tes, porque mais de um milhão de habitantes
somente em Belo Horizonte. Naquela situação te-
remos um número de vereadores que vai variar de
nove a 21. Pode acontecer que um município com
10 mil habitantes tenha, por exemplo, 13 verea-
dores e que um município com 15 mil habitantes
tenha 12 vereadores.	De acordo com o disposto

na constituição Federal isto pode acontecer.Nós
precisamos é de um critério básico que até o mo
mento não figura em lei. Os municípios preci
sam se conduzir dentro de um critério tal como
fixar o número de vereadores .de acordo com o nú
mero de habitantes. Mas não há redação de or-
dem constitucional nesse sentido.

Perqunta do Vereador Valmir Neves, de
Capelinha:

Na cidade do interior sofremos com o
problema de indicação e nomeação, muitas vezes
indevida, de apadrinhados para preenchimento de
cargos de diretor de escolas municipais sem se
levar em conta a qualificação e competência. A
exemplo da Constituição Estadual, também a Lei
Orgânica pode exigir concurso público para dire
tor de escola municipal?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Pode. A Constituição Estadual estabe
leceu a exigência de concurso público. Para as
escolas municipais os Vereadores podem estabele
cer o critério que acharem melhor: ou o concur-
so, ou eleição ou critério de indicação politi
ca pura e simples, com o que não concordo. O
critério de indicação política, pura e simples,
deve ser totalmente suprimido porque cst preju
dicando terrivelmente as nossas escolas, uma
vez que a maioria dos políticos, lamentavelmen-
te, ao indicarem uma diretora de escola, que é
um cargo de alta importância, não olham o curri
culo da diretora, e isto é fundamental.

Pergunta da Vereadora Maria Rodrues,
de Pedra Azul:

Qual a estratégia que poderá ser usa-
da pelos vereadores para que, na redação da Lei
Orgânica, todos sejam imbuídos de interesse co-
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Iimum, não prevalecendo qualquer tipo de manipula -
ção?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Eu tentei, na minha exposição, mostrar
o sentido da responsabilidade que têm os vereado
res na redação de suas leis. Temos que fazer um
trabalho de conscientização nesse sentido. Nas
reuniões das respectivas Câmaras, cada um deve
insistir sobre este ponto, sobre a consciência de
uma maior responsabilidade. Ë hora de fazermos
uma Lei Orgânica colocando em plano superior o
objetivo do município. Os interesses partidá -
rios têm que obedecer ao interesse maior que é o
do município. É hora de sentarmos juntos á mesa,
de os Partidos se entenderem - e sei que	isto
é muito difícil para alguns municípios, princi -
palmente os menores - mas aqui na Assembléia, na
redação da Constituição Mineira, nós nos entende
mos, de um modo geral, em todas as questões de
interesse maior de Minas Gerais. Então, faço
esse apelo para que os nossos municípios minei -
ros também se entendam, que os Partidos se sen -
tem, mas que haja um diálogo para um entendimen-
to maior no sentido de se fazer uma Lei Orgânica
que vise o desenvolvimento do município.

Pergunta do Vereador Anísio de Sousa
Ferreira, de Berilo:

A aplicação de verbas públicas, tais
como as provenientes de convênios, em fundos de
participação no mercado de capitais (over niqht)
é proibida? Cabe processo, mesmo a renda indo pa
ra a conta da Prefeitura? Se cabe processo, o
extrato da conta constitui prova suficiente?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

O Tribunal de Contas autoriza esta a-
plicação de renda pelo município. O município
que aplica algum capital em "over night" ou	em
outro fundo qualquer está agindo corretamente.
Não podemos exigir que o prefeito fique com	a

verba parada numa conta corieliLe t!li jua±quer
renda. É necessário, porém, que ele faça cons-
tar dos seus balancetes os rendimentos obtidos.

O Tribunal de Contas autoriza, mas os
resultados têm que ser naturalmente acusados no
orçamento e a aplicação deve ser sempre feita
em banco oficial, com todo o controle e fiscali
zação.

Pergunta do Vereador Elpídio Fernan-
des Pena, de Dores de Guanhães:

Pelo artigo 180, a Câmara Municipal
julgará as contas do Prefeito após prévio pare-
cer do Tribunal de Contas.

Gostaria de saber se é legal a Câmara
Municipal, através da Lei Orgânica, exigir	do
Prefeito cópias e comprovantes dos balancetes
mensais.

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Sim. Isto pode perfeitamente ser fei-
to.

Pergunta do Vereador Cândido_Pereira
dos Santos, de Itajub:

Considerando que as Constituições Es-
tadual e Federal tiveram um ano de prazo	para
• sua elaboração; considerando que para elaborar
• Lei Orgânica Municipal temos que conhecer as
duas Constituições, considerando a realização de
eleições presidenciais em 15 de novembro, Natal,
recesso em janeiro etc, o senhor não acha que 180
dias de prazo para nós, Vereadores, fazermos	a
nossa Lei é um prazo muito curto, ou até mesmo
um castigo? Qual a possibilidade de dilatação
deste prazo

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

O prazo é extremamente curto. Nosso pra
zo de um ano para a elaboração da Constituição
Mineira foi extremamente curto. Tivemos	que
trabalhar intensamente. Nós, deputados mineiros,
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nãotivemos férias em julho, não tivemos Semana
Santa, não tivemos recesso, não tivemos final
de semana,	Sacrificamos o nosso convívio até
mesmo com nossas famílias. Dedicamo-nos a fun-
do à redação da Constituição Mineira.

Sei que o prazo dos senhores é peque-
no, mas é a cota de sacrifício que terão de fa-
zer em benefício de seus municípios. Deverão
contar com a compreensão de suas famílias e de
seus amigos.. Nesses seis meses os senhores de-
verão sacrificar todas as fõlgas, todos os fi-
nais de semana.

Sei que os vereadores estão numa si -
tuação pior que a nossa de deputados. 12 que
nós ficamos inteiramente por conta do nosso man
dato, e os senhores não. A grande maioria dos
vereadores têm seus afazeres particulares, suas
profissões. Porém, é hora de se sacrificarem
ao máximo por seus municípios e por nosso Esta-
do. Estamos vivendo uma situação de intensa
crise em nossos municípios, nossos estados e em
nosso País, além de uma intensa crise da classe
política em geral.

Estamos lamentavelmente desmoralizado
diante da opinião pública. Estamos aqui traba-
lhando intensamente, tentanto nos redimir peran
te a opinião pública. Teremos que dar uma gran-
de dose de sacrifício e escrever as Leis Orgâni-
cas dentro do prazo de seis meses.

Pergunta de Jarbas, de Tupaciguara:

Nas disposições transitórias (artigo
74 Parágrafo 1 fala-se em consulta às popula
ções interessadas na emancipação mediante plebis
cito. A área afetada e diretamente interessada
será ouvida? Podemos, de alguma forma, garantir
ao municípj.o remanescente seu direito de defe -
sã? Não é uma ingerência da Lei Federal sobre o
direito do município?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:
O que entendo e o seguinte: O artigo

18, item 4, da Constituição Federal, quando fala

da emancipação de município, diz que deverá ha
ver um plebiscito prévio, ouvidas as populações
diretamente interessadas. Atentem para o deta-
lhe de que foi colocado no plural "as popula-
ções interessadas".

A minha interpretação é que se têm
de ouvir o distrito e a sede, senão não se usa-
ria o plural.

Pergunta de Ângelo Henrique Saksida
de Fama:

O Presidente da Câmara poderá ser o
Relator na elaboração da Lei Orgânica Municipal?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Entendo que sim. Não há qualquer impe
dimento legal neste sentido.

Pergunta do Vereador José Izidorio -
E161 Mendes:
Cite um artigo da Constituição Minei-
proposto, idealizado e redigido	por

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Havia um artigo na Constituição Fede -
ral que dizia que as Polícias Militar e Civil se
riam diretamente ligadas ao Governador, extin
guindo-se a Secretaria de Segurança Pública. Hou
ve uma emenda popular retirando a palavra "dire-
tamente" o que possibilitou a não extinção da Se
cretaria de Segurança Pública. Essa é uma emen-
da popular que foi aprovada.

Outra emenda popular aprovada foi	a
que possibilita a apresentação de projetos de
lei de iniciativa popular. Há também outra rela
tiva à isonomia de vencimentos entre funcioná -
rios da MinasCajxa e funcionários do BDMG.

Pergunta da Vereadora Ana Fernandes
Vasconcelos, de Antônio Dias: Como os vereadores

em proceder para incluir na Lei Orgânica ai-

Lelio, de

rã que foi
populares.
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gum capítulo referente aos tóxicos e toxic6ma -
nos?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Na Constituição Mineira tratamos esse
assunto no parágrafo 39 do artigo 222. Na Cons
tituição Federal esse assunto está ventilado no
rt. 200, item VII. No entanto, não podemos fa
zer muitos artigos sobre essa questão, apesar
de ser grave e séria. Essa é uma matéria de Di
reito Penal. A competência para legislar sobre
matéria de Direito Penal é da União, pelo	que
contém o art. 22, item 1, da Constituição Fede-
ral.

Pergunta do Vereador Giovani Borges
Teixeira, de Pains:

No caso de eleição para diretor de es
cola municipal, os alunos poderão votar?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Sim. Normalmente votam alunos, profes
sores e pais de alunos. Geralmente, quando	s
pais dos alunos votam há envolvimento político
porque os pais têm os seus partidos e tendem a
votar em seu candidato, gerando gastos financei-
ros, envolvendo também nós, políticos.

Pergunta do Vereador Giovanni Borges
Teixeira:

Depois da Lei Orgânica elaborada, o E
xecutivo é obrigado a cumpri-la. E se ele não
cumprir, o que faremos?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Todo mundo é obrigado a cumprir a Lei.
Se não o fizer, o caminho é o Judiciário.

Pergunta do Vereador Dauto Souza San -
tos, de Camanducaia:

Podemos criar na Lei Orgânica a P011 -
cia Municipal?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Sim. Podemos criar a Guarda Municipal
de acordo com a Constituição Federal, em seu ar
tigo 144, § 89 , e a Constituição Estadual, art.

183, § 49.
No entanto, haverá uma Lei Ordinária

Federal disciplinando os Guardás Municipais.Ta1
vez o mais aconselhável seja esperar a publica-
ção dessa Lei Federal que disciplinará esse as-

sunto.
Pergunta da Vereadora Maria Gorete cbs

Santos, de Carlos Chagas:
Na exposição feita pelo Dr. Antônio

Geraldo Pinto, O mesmo afirmou que o parecer é
peça opinativa e não deve ser submetido a vota-
ção. Todavia, o Regimento da Câmara Municipal
de Carlos Chagas estabelece que quando o Parecer
opinar pela rejeição, o mesmo deve ser submetido
• votação e, se aprovado, considera-se rejeitada
• proposição.

Face a tal contradição, que critério
deve ser adotado no Regimento Interno de elabora
ção da Lei Orgânica quanto a emissão de parecer?

Resposta do Deputado Boflif ' iCiO Mourão:

Efetivamente o que se vota é a proposi
ção. O parecer é mera peça de orientação. Temos
que votar a proposição e não o parecer.

Pergunta do Vereador Alcides Rodriques

de Souza, de Arinos:

O vereador, no exercício do mandato,pO
de assumir cargos na administração municipal?
Quais?

Resposta do Deputado BonifácioMourão:
.___•___

o artigo 38 da Constituição Federal
permite que o vereador, em pleno mandato, assuma

	

cargo, desde que não haja incompatibilidade	de

horário.

	

Pergunta do Vereador Paulo iefltO	de

Lima, de II 
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Os diversos tipos de jogos existentes
como Loto, Sena, Loteca, Loteria Mineira e ou-
tros são considerados jogos de azar e são consi
derados legais pela Constituição?	-

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A resposta é a seguinte: a Lei de Con-
travenções Penais considera jogos de azar somen-
te o jogo do bicho, a roleta, o bacará, o	sete
e meio, o pif-paf e assim por diante. A juris-
prudência e a doutrina não entendem como sendo
jogos de azar a Loteca, Sena, Loteria Mineira
Portanto, nós não poderíamos considerar legíti
mos na Constituição Mineira aqueles jogos que
são considerados como jogos de azar na Consti -
tuição Federal.

Pergunta do Vereador Airton Dias, de
Ituiutaba:

A Constituição diz que o provimento de
cargo público se dará mediante concurso.Como f i-
ca a situação daqueles servidores que já têm
mais de cinco anos e não foram aprovados nas vã
gas do concurso?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Devo dizer que a Constituição Federal,
no artigo 19, das Disposições Transitárias, con-
forme todos sabem, dá estabilidade para servido-
res com mais de cinco anos de serviço continua -
do, portanto eles têm estabilidade. Os funciona
rios que não têm cinco anos, deverão se submeter
a concurso, mas com uma vantagem: eles vão con -
correr com candidatos de fora e como são servido
res públicos contarão com a vantagem de pontos,
vantagem essa que poderá ser estabelecida pelos
Vereadores.

Pergunta do Vereador Eli Luiz da Sil-
va, de Gouveia:

As Cámaras Municipais poderão legislar
sobre os critérios de lotação dos diretores	de

escola estadual?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Devo dizer que as Câmaras podem legis-
lar relativamente às escolas municipais. Não po
dem legislar sobre escolas estaduais.

Pergunta do Vereador Salatiel Pereira
Lúcio, de Caratinga:

A Câmara pode aprovar projeto de lei
que autorize o Executivo a assinar convênios,
sem prever autorização do Legislativo, ou have-
rá necessidade de lei específica para cada con-
vênio?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A Câmara não pode votar a aprovação pa
rã assinatura de convênios, em termos genéricos
Ela deve votar autorização para cada convênio
de acordo com um projeto específico.

Pergunta do Vereador Luiz Otávio Perei
ra,deSantana da Várzea

A Lei Orgânica Municipal poderá	ser
emendada depois de promulgada, se se constata
alguma falha de elaboração?

No sistema de castas próprias, a Lei Or-
gânica do Município, consoante se depreenda do
art. 29 da Constituição da República, equivale
a uma Constituição municipal, q uardando no as-
pecto lormal o mesmo elemento de permanência
que caracteriza uma Lei Magna. Ao nosso	ver,
portando, à luz do referido artigo, seria pos-
sível a revisão da Lei Orgânica do Município a-
través de proposta de emenda aprovada por 2/3
dos membros da Câmara e por ela diretamente pro
mulgada. Assim, há que se prever, no processo
legislativo municipal, a categoria específica
de emendas à lei orgânica quando de sua elabora
cão.

Pergunta do Vereador Antônio VicenteLe-
andro, de Fronteira dos Vales:
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Pode o Prefeito, em exercício, fazer edi
tar sua própria Lei Orgânica?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A resposta é não! Isso é da competência
da Câmara dos Vereadores.

Per unta do Vereador Antônio Dias de Al-
meida, de Bocaj.na de Minas:

Qual a melhor composição da Mesa Direto -
rã para elaboração da Lei Orgânica municjpal,nu
ma Câmara composta por nove membros?

Uma Câmara com nove Vereadores, natural-
mente, é de um município pequeno. Acho que a
composição deve ser a mais simples possível.

Como última questão, quero sugerir	aosmunicípios que simplifiquem ao máximo. Vamos
evitar ter Relator e Relator_Adjunto Vamos ter
Presidente e Vi ce- presidente e Secretário Parece-me que é o bastante. Queremos sugerir a Me-
sa única, ou seja, a mesma Mesa da Câmara presi
dindo a Lei Orgânica. Devemos ter uma Comis-são Técnica, composta de Pr esidentes, Vice-presj
dentes, Secretário e um Relator. Acho que é
mais objetivo. Continuo à disposição dos senho

o
res.

Pergunta do Vereador Levi Vieira de Sã:
Se os gastos com o funcionalismo ultra -

passam os 65%, o que fazer para baixar os gas-
tos, se as demissões não são admitidas pelaLei Maior?

Resposta do Deputado Geraldo Rezende:

A redução só pode ser progressiva.	Poroutro lado, a Constituição garante a irredutibilidade dos vencimentos Os vencimentos do fun-
cionalismo jamais podem ser reduzidos. Os apa-
rentes choques entre os di spositivos constitu -
cionais devem ser evitados pela racionalização
administrativa, pelo aumento dos recursos,atra

vês dos esforços dos tributos próprios. E o que
são tributos próprios? São tributos que ficam
no município: IPTU, ISS, IPVA.

Perguntas do Vereador Oswaldo Cruz do
Carmo Dutra, de Manhuaçue respostas do Deputa-
do Roberto Luiz Soares:

1 - Com a promulgação da lei orgânica,as
leis ordinárias municipais em vigor que não fo-
rem conflitantes com a nova lei continuarão em
vigor ou será necessária a aprovação de nova le
gislação na vigência da lei orgânica?

- A nossa resposta é negativa, porquan
to as normas anteriores serão recebidas pela no
vã ordem jurídica.

2 - É constitucional inserir na lei org
nica dispositivo que dê aos vereadores poderes
para vDtarem o "impeachment" do Presidente da
Câmara quando este se tornar inconveniente pela
maneira de conduzir os trabalhos da Câmara?

- No caso específico, tem-se que obser
var as normas regimentais. O Presidente da Cama
rã poderá ser destituído do seu cargo.

3 - O relator da comissão responsável pe
lã lei orgânica tem poderes para rejeitar maté-
ria quando esta for inconstitucional? ou preci-
sará ela ir a plenário?

- O relator se limita a dar um parecer o
rientador, mas quem decide soberanamente será
sempre o plenário.

4 - O substitutivo do relator sobre de -
terminada matéria encerra a polêmica sobre esta
matéria?

- Não.
5 - O vereador tem imunidade parlamentar?

- Sim. O vereador, a nova Constituição
Federal, no seu artigo 29, item VI, prescreve a
inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões,
palavras e votos no exercício do mandato e na
c ircunscrição do município.
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Pergunta do Vereador Jaci Henrique de
Oliveira Júnior, de Vila Matias:

Por que nós, vereadores, não temos acesso
direto aos deputados? Por que todos os pedidos
têm sido encaminhados através do prefeito?	Por
que só somos lembrados nas campanhas eleitorais?

Resposta do Deputado Roberto Luiz Soa-
res:

A afirmativa do nobre vereador não pode
ser generalizada. Estão aqui vários vereadores
de municípios que tenho a honra de representar
nesta Assembléia Legislativa e que são testemu -
nhas de que, ao contrário do que indaga o nobre
vereador, faço a minha política através da lide-
rança municipal. E nada mais	legítimo,	nada
mais identificador do que seja uma liderança mu-
nicipal do que a representatividade que o verea-
dor tem, não apenas em seu município, mas em to-
do o Estado, como tenho eu.

Pergunta do Vereador DequimarFaria,
Tupac iguara:

Para se evitar a instalação de indús -
trias poluentes ou inconvenientes, poderá a í'âma
rã inserir, na Lei Orgãnica, artigo atribuindo a
competência da decisão final sobre a licença ou
concessão do Executivo às referidas indústrias?

Não. A competência é do Executivo.	A
Lei Orgânica pode estabelecer em seu texto as con-
dições para que sejam expedidas estas autoriza -
ções.

Pergunta da Vereadora Maria José Barbo-
sa de Souza, do Município de São Gotardo:

Como organizar, inicialmente, os deba -
tes entre os vários segmentos da comunidade, em
termos bem práticos?

Resposta do Deputado Roberto Luiz Soa-
res:

Nas consideraçoes que teci, anteriormente, fiz
menções específicas a este aspecto. A Cãmara,a
través de sua comissão especial, nos casosem
que tal comissão tiver sido criada, indicará um
vereador para coordenar essestrabalhos. Então,
a exemplo do que está sendo dito aqui hoje, or-
ganizar-se-á um simpósio com a participação dos
segmentos mais significativos do município. Nos
municípios menores, não haveria problema. Por
exemplo, no dia dedicado à saúde,seria ouvido
o médico do posto de saúde que dá assistência à
população daquele município. No dia dedicado à
educação, as diretoras das escolas estaduais e
municipais, assim como a delegada municipal de
ensino.

E assim por diante, no dia dedicado ao
saneamento básico ou à questão ambiental,etc.

Acredito, então, que seja muito fácil
articular um movimento neste sentido, e o consi-
dero, repito, da maior valia.

Pergunta da Vereadora Márcia Barros de
Faria, de Bueno Brandão:

O art. 196, item VIII, da Constituição
Estadual prevê a seleção competitiva interna pa-
ra o cargo comissionado de diretor e vice-dire -
tor de escola pública. Sendo assim, poderia a
Lei Orgânica prever eleição para os cargos cita
dos, já que as escolas municipais também são pú-
blicas?

Seria, inconstitucional o Projeto	de
Lei n91.895/89, que tramita na Assembléia Legis-
lativa, publicado no "Minas Gerais" do dia	05/
10/89, e que, em seu art. 6 prevê que: "para a-
valiar a aptidão para liderança e a capacidade
de gerenciamento será processada a eleição dire-
ta dentre os candidatos inscritos pela comunida-
de escolar nos termos de regulamento"?

Resposta do Deputado João Rosa:

Caberá à Lei Orgânica decidir em rela -
çao às escolas municipais, já que tal competên -

78
	

79



cia é, agora, das Câmaras. Não há nenhuma res -
trição. Sobre a inconstitucionalidade do Proje-
to de Lei que estabelece, em relação às escolas
estaduais, eleições diretas para escolha do Di -
retor, informo-lhe que considero o referido pra
jeto inconstitucional, porque, efetivamente, no
inciso 89 do art. 196 da atual Constituição es-
tabeleceu-se a seleção competitiva interna para
o exercício de cargo comissionado para diretores
e vice-diretores de escolas públicas para perío-
dos fixados em lei, tendo como critério a apura-
ção objetiva de méritos dos candidatos e, em re
lação à experiência profissional, habilitação
legal, titulação e aptidão para liderança, capa-
cidade de gerenciamento na forma da lei e a pres
tação de serviços no estabelecimento por dois a-
nos, pelo menos.

Desta forma teria sido muito mais fácil
ter aprovada a eleição direta no período de ela-
boração da nova Constituição. O que se quer é
reconsiderar o que foi rejeitado. Os critérios
são exclusivamente os que constam no inciso	89
do ãrt. 196, que depende de regulamentação.

Pergunta do Vereador Elpídio Fernandes
Pena, de Dores de Guanhães:

A Câmara Municipal julgará as contas do
prefeito, após o parecer prévio do Tribunal de
Contas. Como?

Resposta do Deputado João Rosa:

O art. 180 da Constituição Estadual pre
vê que"a Câmara Municipal julgará as contas do
Prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de
Contas, que terá 360 dias de prazo, contados de
seu recebimento, para emiti-lo, na forma da lei.'

A competência para	pagamento das
contas do Prefeito é da Câmara Municipal, orien-
tada pelo parecer do Tribunal de Contas. Porém,
se em um ano o Tribunal de Contas não emitir pare
cr, o julgamento canpetirá à Câmara, uma vez que, passa::

dos 360 dias, o Tribunal de Contas deverá devolv-la 1
mediatamente à Câmara. 

Há 
um caso típico eiii

Pouso Alegre, em relação à nQssa administração
em 1977 e 78; o Tribunal de Contas, contudo,não
decidiu. Depois de um ano, a palavra final se-
rá da Câmara Municipal. Não fica "ad eternum"o
Tribunal de Contas, deixando sem julgar as con-
tas do Prefeito.

Pergunta do Vereador José Vieira) de
TurvcYlãnd ia:

Por quantos dias o prefeito deve ausen
tar-se de seu cargo para que o vice assuma seu
lugar?

Resposta do Deputado João Rosa:

O assunto eetá regulamentado no artigo
89 da Constituição Estadual e no artigo 49 da
Constituição Federal. O Prefeito, o Governador,
o Presidente da República não podem ausentar-se
por mais de quinze dias sem licença prévia da
Câmara de Vereadores, da Assembléia, ou da Cama
rã dos Deputados, respectivamente. Se a viagem
for interna, por um prazo inferior a quinze
dias, é desnecessário queo vice-prefeito assu-
ma porque o prefeito está no país. O prefeito
poderá ausentar-se por uma semana. Se, contudo,
a licença for maior de quinze dias, ele terá de
licenciar-se. Conseqtientemente, assumirá o vi-
ce-prefeito.

Pergunta do Vereador Deguimar Faria, de
paciguara:

Como poderá ser coibida pelos municí -
pios a pesca predatória e outros danos ao meio
ambiente?

Resposta do Deputado João Rosa:

Os arts. 30, II, e 24,VI 1 da Constituição
Federal e 214 da Constituição Estadual tratam do
problema. Os estados legislam a partir do pre-
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visto na Lei Federal.
Os municípios não podem, pois, legislar

sobre a matéria, a não ser que lhes seja delega-
da a competência ou quando a Lei Maior for omis-
sa.

Cabe ao município atender as determina-
ções das Constituições Federal e Estadual.

Pergunta do Vereador Paulo Gilberto Al-
ves de Sousa:

Considerando a necessidade de asse-
gurar a autonomia e o fortalecimento do Poder Le
gislativoMunicipai, seria possível criar dispo-
sitivos práticos, eficazes e definitivos para a
ampliação da função fiscalizadora da Câmara Muni
cipal nos atos do Executivo? De que forma legal
o Legislativo poderá fazê-lo?

Resposta do Deputado João Rosa:

Há espaço para isto na Lei Orgânica. O
Poder Legislativo Municipal dispõe de prerroqati
vas muito maiores em relação ao Poder Executivo,
no que diz respeito à elaboração e aplicação do
orçamento, que deixa de ser um texto fechado,téc
nico, para inserir-se na programação geral da
Lei Orçamentária do plano plurianual e que, por-
tanto, possibilita uma cobrança muito maior do
Poder Legislativo. Pode-se criar, como foi fei-
to aqui na Assembléia, a Auditoria, exatamente
para fiscalizar as atividades do Poder Executi-
vo. É bom lembrar que não adotamos o Parlamenta
rismo, mas que a Constituição Federal ampliou '
muito o espaço de atuação, a competência e prer-
rogativas do Legislativo.

Pergunta do Vereador Romero Santos Sil-
va, de Patos de Minas:

O que deve ser observado na assinatura
e convénios?

Resposta do Vereador Patrus Ananias:

Segundo a regra adotada pela Constitut-
ção Estadual, o convênio deverá ser aprovado pe-

la Assembléia Legislativa ou ratificado, em ca-
so de urgência oude interesse público, e deve
ser encaminhado à Assembléia Legislativa	nos
dez dias úteis subseqüentes à sua celebração.

A regra geral é a d, que o Poder Legis
lativo deve fiscalizar e autorizar previamente
a celebração desses convênios. Pode abrir algu
ma exceção, como fez a Assembléia Legislativa
Estadual, em circunstâncias especiais. Mesmo as
sim eia deverá examinar posteriormente, ratifi-
cando ou, se for o caso, cancelando.

Pergunta de Olívia Maria Franco de Sou-
sa, de Campina Verde:

Qual é o prazo de mandato da Mesa?

Resposta do Vereador Patrus Ananias:

Trata-se de matéria regimental.O Regi-
mento Interno da Câmara deve dispor sobre isto.
Em principio, poderia ser um ano, desde que o
Regimento Interno da Câmara assim o determine.A
Assembléia Legislativa, na Constituição Estadu-
al, estabeleceu um prazo de dois anos.Parece-me
razoável tal prazo. Acho que um ano no dá se-
quer para que a Mesa tome conhecimento do fun -
cionamento, dos problemas, da dinâmica da Câma-
ra Municipal. n matéria de Regimento Interno,
que pode estar contida na Lei Orgânica, da mesma
forma que está contida na Lei Estadual.

Perqunta do Vereador GeraidoLudovico,
de Caeté:

A possibilidade de controle hoje é mui
to maior, porque não se vota apenas o orçamento.
O orçamento deve estar contido em duas peças
mais abrangentes, que são o orçamento plurianual
e a leide diretrizes orçamentárias. Isso possi-
bilita o controle efetivo do Executivo pelo P0 -
der Legislativo desde que o Legislativo assim O
queira. E isto pode estar bem explicitado	na
Lei Orgânica. A questão do pagamento de vereado
res deve estar prevista no próprio orçarnento,que
deve ser repassado em bloco ao Poder Legislativo.
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Pergunta dos Vereadores Romero Santos
Silva, de Patos de Minas; e Benicio Freitas da
Silva Filho, de Campina Verde e outros:

Os critérios e normas de fixação de
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado
res, uma vez estabelecidos pela Lei Orgânica en
tram em vigor imediatamente após a promulgação?

A regra geral é que esses vencimentos
sejam fixados por uma legislatura para a subse-
q1ente, ou seja, os vereadores não devem estabe
lecer seus próprios salários que devem ser esta
belecidos pela legislatura anterior. Este é um
princípio moral básico: impedir que as pessoas
legislem em interesse próprio.

A Consultoria da Casa me passou um tex
to que vou ler, com o qual encerro minha parti-
cipação. Penso que com isto estarei responden-
do a todas as perguntas em relação a vencimento
de prefeitos e vereadores.

A matéria sob análise se acha discipli
nada na Instrução Normativa TC 02/89, expedida
pelo Tribunal de Contas e publicada no jornal
"Minas Gerais" de 10 de junho de 1989.

Depreende-se dessa Instrução que a re-
muneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Ve -
readores será fixada por resolução da Câmara Mu
nicipal, em cada legislatura, para produzir e-
feitos na subseqiIente.

Essa fixação prévia tem por objetivo
impedir que o legislador altere sua própria re-
muneração e legisle em causa própria, "ex vi"
do art. 29, V,da Constituição Federal.

Conseqi!lentemente, ficaram derrogadas
todas as leis complementares federais e estadu-
ais, que dispõem sobre igual matéria em relação
aos ganhos dos Vereadores, Prefeitos e Vice-
Prefeitos, respectivamente.

Todavia, se a Câmara Municipal deixou

	

de fixar na legislatura passada os valores	de
remuneração dos agentes políticos, prevalecem a
queles critérios que vigoravam até o final do

exercício de 1988. Neste caso, segundo o enten
dimento da egrégia Corte de Contas,os subsídios
deverão ser tomados em seus valores traduzidos
para cruzados de dezembro de 1988, a fim de que
possa ser recomposta a remuneração, com base em
índice oficial, observado o art. 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal.

Ressalte-se ainda que, no curso da le-
gislatura, não está vedada a recomposição dos
ganhos, em espécie, devidos aos agentes políti-
cos, desde que isso ocorra com base em índice
previsto na legislação federal, para aferição
da perda dovalor aquisitivo da moeda.

Há ainda 2 balizamentos estabelecidos
na Constituição Federal:

1. O dispêndio com pessoal, aí incluída
a remuneração dos agentes políticos, não pode
ultrapassar 65% da receita.

2. OVereador não pode perceber remunera-
ção superior à do Prefeito.

Pergunta do Vereador Pedro Paulo Pinto,
de Itaúna:

O que se pode fazer na Lei Orgânica a
respeito de admissões e demissões que ferem o
art. 37 da Constituição Federal?

Resposta do Vereador Francisco de Pau-
la Almeida:

Na verdade a Lei Orgânica Municipal
não pode alterar o disposto nas Constituições
Estadual e Federal. A meu ver, o prejudicado
poderá propor a ação judicial cabível.

Pergunta do Vereador Pedro Paulo Pinto,
de Itaúna:

A Lei Orgãnica pode fixar o tempo de
mandato da Mesa da Câmara? Em caso afirmativo,
pode o mandato da atual Mesa ser diminuído?

Resposta do Vereador Francisco de Pau-
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lã Almeida:
A duração do mandato da Mesa da Câmara

é matéria a ser regulamentada na Lei Orgânica
Municipal. Entretanto, a questão da redução do
mandato das atuais Mesas é discutível.

Per gunta de Raimundo Pedro da Costa:

Como procederia um vereador que exerce
o cargo público, como de Professor, no período
da elaboração da Lei Orgânica Municipal?

Resposta do Vereador Cácio Guerra:

De acordo com o artigo 38 da Constitui
ção Federal, ele deve se afastar se ocorrer a in
compatibilidade do horário. Parece que é o caso.

Pergunta do Vereador Antônio Sonodito
Lobo:

Tendo em vista que os trabalhos	dos
vereadores na elaboração da Lei Orgânica não
são remunerados, se algum vereador deixar de par
ticipar das reuniões, que providências deverão
ser tomadas?

Resposta do Deputado Bonifâcio Mourão:

Ê nosso pensamento que todos os verea-
dores mineiros não deixarão de prestar	co-
laboração e envidar esforços no sentido de ela-
borar uma Lei Orgânica moderna e adequada às pe
culiaridades locais.

Não há impedimento, contudo, de que o re
gimento interno contenha norma para que os re-
presentantes do povo não se descuidem de seus
encargos.

Pergunta do Vereador Paulo Augusto Ai-
ves do Amaral:

O que pode ser incluído na Lei Orgânica
para que torne a fiscalização mais funcional e
justa?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A Constituição Estadual jácontém meca
nismo que, se não é perfeito, é o que mais se a-
proxima da realidade de Minas Gerais. O art.
180 do Texto Mineiro trata exatamente da fisca-
lização.

Pergunta de Paulo Augusto Alves do Ama-
ral, de Capinópolis:

O que poderá ser incluído na Lei Orgâ-
nica a respeito do lazer?

Respostado Deputado Bonifácio Mourão:

A população deverá ser consultada para
definir suas prioridades. O Município poderá
instituir Parques Urbanos e Praças de Esportes
para atender ao lazer público.

Pergunta do Sr. Juracy, de Açucena/MG:

Como-alterar o horário das escolas de
4 para 8 horas se a alimentação que recebem não
á suficiente nem mesmo para as 4 atuais? E quan
to à saúde e indumentária das crianças?	De
quem serão estas responsabilidades, do Estado
ou do Município?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Conforme estabelece o art. 78 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a
implantação da jornada de 8 horas para o ensino
fundamental diurno dar-se-á de forma gradativa
e sujeita-se a regulamentação.

No parágrafo único do art. 196, inclui-
se, no conceito de gratuidade do ensino a cargo
do Estado, a gratuidade de todo o material esco-
lar e da alimentação do educando quando na esco-
la.

No art. 198, XVI, garante-se o atendi-
mento ao educando no ensino fundamental, por
meio de programas suplementares de fornecimento
de material didático - escolar, transporte, ali
mentação e assistência à saúde.
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Estes dispositivos referem-se à obrigação do Es
tado com relação à sua rede escolar.

boração da Lei Orgânica pode ser sanada median-
te o encaminhamento de questões aos Senhores Depu
dos, que por seu turno contam com a assessoria
jurídica da Assembléia.Pergunta do Vereador Vicente Alves de

Freitas, de Turmalina:

Seria constitucional exigir que parte
de área estatal em que se planta eucalipto,seja
destinada à exploração da agricultura?

Resposta do Deputado Bonifãcio Mourão:

A Lei Complementar do Município não
poderá dispor sobre a matéria por falecer-lhe
competência Constitucional, uma vez que a polí-
tica florestal é da competência da União(IBAMA),
concorrentemente com o Estado (IEF)

Pergunta do Vereador Álvaro Raimundo Barbosa:

Como proceder para se criarem parques
e reservas florestais e quais os ônus para o
Município?

Resposta do Deputado Bonifãcio Mourão:

O procedimento legal para a criação
de parques e reservas florestais é a desapro-
priação de áreas próprias a estas destinações,
o que gerará despesa para o Município:	custo
pela indenização justa ao expropriado.

Pergunta do Vereador Edmundo Guedes
da Silva:

A Assembléia Legislativa prestará as-
sessoramento aos Municípios, através de computa
dores, na elaboração das Leis Orgânicas Munici-
pais? Enviará também sugestões e orientação?

Resposta do Deputado Bonifácio Mou -
rão:

Através do próprio Simpósio já foram
prestadas as informações, bem como o fornecimen
to de livretos contendo o resumo do Simpósio.

Ademais, qualquer dúvida sobre a ela

Pergunta do Dr. Carlosr Roberto Bomtemuo:

Nos municípios onde as matas foram quase
que totalmente dizimadas para a produção de car
vão vegetal, as reservas florestais diminuíram
paulatinamente. É possível coibir esse desmata
mento indiscriminado inserindo algum dispositi-
vo na Lei Orgánica Municipal?

Resposta do Deputado Bonifãcio Mourão:

Não. É função prevista no Código Flores-
tal - Lei Federal de competência da União concor
rentemente com o Estado, excluído o Município.

Pergunta do Vereador José da Silva:

Pode-se reduzir o percentual de 5% para
apresentação de emendas populares em municípios
pequenos?

Resposta do Deputado Bonifãcio Mourão:

A redução do percentual do eleitorado pa-
ra a iniciativa popular não pode ocorrer,pois os
5% foram instituídos pelo inciso XI do art. 29
da Carta Federal.

Pergunta do Vereador José Flávio Batista:

O que consta na nova Constituição do Esta
do que beneficie os pequenos produtores rurais?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Os benefícios para os produtores rurais
constam dos artigos 247 e 248 da Constituição Es
tadual.	 -

Pergunta da Vereadora Nilza Rocha Vieira,
do Município de Santo Antônio do Jacinto/MG:

O Presidente da Câmara )u da Comissão Es-
pecial, pode encaminhar ao Plenário proposições
( emendas) de sua autoria?
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Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:
A faculdade que se concederá ao Presiden-

te da Cámara ou Presidente da Comissão, deve ser
analisada e normatizada pelo Regimento Interno
por se tratar de matéria de exclusiva competên -
cia interna da Casa.

Pergunta do Vereador Adelson Pinto deCar-
valho:

Por que não há o repasse imediato do ICMS
para os municípios?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A Constituição Federal disciplina como é
feita a repartição das receitas tributárias, sen
do que o art. 158, item IV e parágrafo único tra
ta do repasse de recursos oriundos da arrecada -
;ão do ICMS. Assim sendo, os parâmetros constitu
cionais federais deverão ser obedecidos.

Pergunta do Vereador Paulo Augusto Alves
do Amaral:

Que preceito pode ser incluído na Lei Or-
gânica que beneficie o idoso?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:
A Constituição da República atribui no

art. 23, II, inclusive ao Município, a tarefa de
cuidar da saúde e da assistência públicas.

Também a Constituição Estadual, em seu
art. 171, II, "d", informa que é de natureza re-
gulamentar a competência do município para legis
lar sobre o idoso. Vale dizer que à Lei Orgâni-
ca cabe complementar ou suplementar os princí -
pios das Cartas Federal e Estadual no ãmbito da
prestação ou execução dos serviços essenciais à
efetivação do programa social traçado pela Cons-
tituição da República no que se refere aos ido -
dos.

Pergunta do Vereador Valdir Galvão:

Em um município de grande extensão terri-
torial existem empresas, proprietárias de gran -

des áreas, que se dedicam ao plantio lucrativo de eu
caliptO e outros produtos que não têm consumo
local. Poderá a Lei Orgánica determinar	que
essas empresas plantem em parte de suas áreas
produtos que sejam consumidos no município?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Não. O Município não tem ingerência so -
bre a política florestal afeta aos Institutos
Federal (IBAMA) e Estadual (IEF), nem sobre a u
tilização da propriedade privada. O subsolo
da União, regido pelo Código Civil.

Per qunta do Prof. José Luiz de Freitas:

Qual o procedimento para se remane]ar,para
cargos de níveis superiores, funcionários muni-
cipais efetivos?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Inicialmente, há que se ressaltar que em
virtude do disposto no art. 37, II, da Consti -
tuição da República,a investidura em cargo pú-
blico se dará sempre em virtude de aprovação
em concurso público de provas ou de provas e ti
tulos. Assim, tendo em vista que a exigência
constitucional não mais se vincula apenas	ao
primeiro provimento, é de se concluir que é ne-
cessária a criação do cargo em lei, a existên -
cia de vaga, a realização do concurso público e
a aprovação do funcionário..

Pergunta do Vereador Fernando Luiz Ferrei-
rã Pinto, de Além Paraiba/MG:

Se, como relatou o senhor Deputado Bonifá
cio Mourão, uma Constituição deve ser elaborada
para o povo, como se explica o art. 56 das Dis-
posições Transitórias da Constituição mineira,
que garante o mandato parlamentar ao deputado
estadual que, em 05.10.88, tiver sido eleito Vi
c e-Prefeito e for convocado a assumir as	fun-
Ções de Prefeito?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:
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Os constituintes mineiros estabeleceram
que os atuais Deputados, eleitos Vice-Prefeitos
em 1988, não perderão o mandato no caso de assu
rem o cargo de Prefeito. Aplicou-se o que foi
estabelecido na Constituição Federal no § 3Q do
art. 5Q das Disposições Constitucionais Transi-
tórias assim transcrito: "Os atuais parlamenta-
res federais e estaduais eleitos Vice-Prefeitos
se convocados a exercer função de Prefeito, não
perderão o mandato parlamentar".

Pe rgunta do Vereador Antnio Jo	de A-
is Castro, de Mar1jria/Mç:

l) Deve a Camara Municipal estabelecer,
na Lei Orgância, o prazo de 60 dias, para que
as contas anuais dos Municípios fiquem à dispo-
sição dos contribuintes para apreciação?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Não existe óbice para que a Lei Orgânica
mantenha o prazo estabelecido na Lei Complemen-
tar nQ 3.

2) Como a Lei Complementar nO 3, de 28.
12.72, no seu art. 77, inciso II, estabelece o
prazo para a apresentação das contas, pelo Pre-
feito, até 15 de março do ano seguinte ao exer
c icio, os 60 dias devem ser contados até esta
data?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

O § 30 do art. 31 da Constituição do Es-
tado fixa apenas a obrigatoriedade de que	as
contas do prefeito	estejam à disposição do
contribuinte, anualmente, durante 60 dias.

Isto não quer dizer que ao mesmo tempo em
que as contas estejam à disposição do contribu -
inte, não possam também ser enviadas à Câmara.

A Câmara só aprecia e julga as confas do
frefeito depois da emissão do parecer do Tribu-
nal de Contas. Portanto, o prazo constante da
Lei Complementar n9 3 é para que o Prefeito re-
meta as contas à Câmara e cópia destas ao Tribu
nal de Contas, Nada impede que seja a Câmara a

depositária do documento paraapreciação pública.
A matéria, entretanto, deverá ser tratada na Lei
Orgânica do Município.

Pergunta do Vereadora Juvenata Barbosa,de
Capelinha:

Se o prefeito interferir de forma negati-
va na elaboração da Lei Orgânica, qual seria a
forma de vetar essa interferência?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A autonomia municipal está assegurada pe-
la Constituição Federal nos artigos 18 e 29. De
forma que os princípios estabelecidos nesses ar-
tigos importam em observância obrigatória pelo
vereador, que pode atuar somente no sentido de
cumprimento estrito às normas constitucionais, sob
pena de estar sujeito a processo de cassação de
mandato se "proceder de modo incompatível corri a
dignidade da Câmara", conforme o art. 79, III, dc
Decreto-Lei n9 201/67.

Pergunta do Sr. José Carlos Pereira:

Se o Estado não possui estrutura física e
não oferece condições nem mesmo para 4 horas di
rias, como fará para que sejam cumpridas as 8 ho
ras, estabelecidas pela Constituição Estadual,pa
ra o funcionamento do ensino fundamental?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

Conforme estabelece o art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a im-
plantação da jornada de 8 horas para o ensino fun
damental diurno dar-se-á de forma gradativa e su
jeita-se a regulamentação.

A institucionalização da matéria é o pri-
meiro passo para a sua concretização.

Pergunta do Presidente da Câmara Munici -
jde Carmópolis:

Que dispositivo da Constituição Estadual
Concede a isenção do ICMS sobre o leite "in natu
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Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A não incidência do ICMS sobre a saída
do leite "in natura", para consumo, em operação
interna, foi estabelecida pela Constituição Estadual,
art. 146, IX, "e".

No entanto, o Poder Executivo do Estado
argüiu perante o Supremo Tribunal Federal a
inconstitucionalidade do supracitado artigo.

O S.T.F. concedeu a liminar, cujo efeito
imediato é o de suspender a	isenção	até
o julgamento do mérito.

Portanto, até decisão final do S.T.F. a isen
çáo do ICMS sobre o leite "in natura" está suspensa.

Perguntas do Vereador Marco An tôn ioNei-
va Chain, de Novo Cruzeiro:

l? - Que dispositivo pode ser inserido
na Lei Orgânica Municipal que possibilite o Mu-
nicípio aumentar sua arrecadação?

2 - Como fazer, na nova Lei Orgânica,pa
rã combater a sonegação e o contrabando dos pro
dutos que geram ICMS, produzidos no Município?

Respostas do Deputado Bonifácio Mourão:

- Nada poderá ser acrescentado na Lei
Orgânica além do que está previsto na Constitui
ção da República, no tocante à competência do
Município para instituir tributos.

2 - No nosso entendimento, a sonegação
fiscal de impostos sobre mercadorias só pode o
correr com relação ao ICMS e IPI. O ICMS é	da
competência do Estado e o IPI é da competência
da União, cabendo a essas pessoas de Direito Pá -
blico interno fiscalizar e efetuar a sua arreca
dação.

Pergunta do Vereador José RodriguesTei_
xeira Borges, de Barra Longa:

O que a Constituição Estadual fez para

aumentar a arrecadação dos pequenos municípios?
O que a Lei Orgânica Municipal pode fazer neste
sentido?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A competência para instituir tributos e
a repartição das receitas tributárias é dada pe
lã Constituição Federal, em seus artigos 145, -
156, 158 e 159.

Pergunta do Vereador Messias Antônio Sil
vã, de Perdães:

No caso de omissão, por parte do Presi -
denteda Câmara, de publicidade dos atos do Lê -
gislativo Municipal, pode o vereador mandar pu-
blicar esses atos no jornal, assinando seu nome
e indicando seu cargo público?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourão:

A publicação dos atos legislativos é de
competência da Câmara e não de um de seus mem -
bros, pois a ele aplica-se a vedação constitucto
nal do art. 17 da Carta Estadual.	-

Pergunta_doVereador Anage Novaes Moura,
de Ituiutaba:

O art. 27 das Disposições Transitórias
que garante a classificação do Inspetor Escolar
no nível 5, desde que comprove ser efetivo, ter
habilitação especifica e pertencer ao Quadro do
Magistério, é inconstitucional? É considerado
provimento derivado?

Respostado Deputado Bonifácio Mourão:

Nos termos do art. 37, II da Constitui -
ção da República, a única forma de investidura
em cargo ou emprego público é a aprovação pré -
via em concurso público.

Excetua-se da referida exigência apenas
a nomeação para cargo em comissão.

Pergunta do Vereador Paulo Augusto Alves
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do Amaral, de Capinópolis:

Que dispositivo, na Lei Orgânica Munici-
pal, poderá ser incluido para beneficiar o tra-
balhador rural?

Resposta do Deputado Bonifácio Mourao:

O trabalho do homem do campo, especial-
mente aquele que é empregado, é regido por le-
gislação federal.

Cabe ao Município, de acordo com os in -
teresses locais, criar condições de trabalho,a-
través de hortas comunjtárias,etc

PAINEL IV:

TEMAS BÁSICOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
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Painel IV - Temas Básicos da Lei OrgãniCa Munici
pai

Pergunta do Vereador João Domingos Passarei-
ia., de Governador Valadares:

É possível a progressividade do IPTU sobre o
número de imóveis do contribuinte, ou apenas so-
bre o tempo em que o imóvel permanecer sem ser
identificado?

Resposta do Dr. Paulo Neves de Carvalho:

A aliquota progressiva no tempo, conforme diz
a Constituição, está condicionada a uma discipli
na que vem com uma lei federal. Neste momento
está em curso no Congresso Nacional, desde junho
passado, o Projeto de Lei n9 181, que dispõe so-
bre a política urbana. Trata-se de um texto ex-
tremamente rico e que deve suscitar exames anro-
fundados no Congresso. Pois bem, este	projeto
de lei - e depende dele esta matéria do IPTU
progressivo - deixa claro que esta aliquota só é
permitida em relação ao tempo - é o chamado IPTU
progressivo no tempo. Antes mesmo da Constitui-
ção de 1988,houve tentativa na administração pú-
blica municipal brasileira de se vincular uma
aliquota especial ao número de imóveis dos quais
fosse titular a mesma pessoa. Então nós estaria
mos tributando, no caso, pelo número, pela quan-
tidade de propriedades. Estas tentativas foram
consideradas inconstitucionais e a Constituição
de 88, ao inserir no texto constitucional a re-
gra do IPTU progressivo, assinalou que se trata
do IPTU progressivo no tempo.Para sintetizar,
isto depende de uma lei que já está tramitandor
Congresso Nacional. Trata-se de uru projeto	dc
Senador Pornpeu de Souza, Projeto n9 181/89. Eu
recomendaria aos Srs. que examinassem este texto,
Porque há nele matérias bastante delicadas e com
piexas, como por exemplo o fato de que dispõe SO

bre região metropolitana diferentemente da dis-
ciplina adotada na nossa Constituição. A nossa
impressão é a de que tenha exorbitado o autor do



projeto, incluindo no texto matéria que me pare-
ce pertencer ao ordenamento estadual.

Pergunta de Messias de Toledo de Meio, de Ara
cita

Pode a Câmara, na Lei Orgânica, isentar al-
gum imposto de competência do Município?

Resposta do Dr. Paulo Neves de Carvalho:

Esta é uma pergunta da maior importância. Cs
Srs. sabem que um determinado município mineiro,
talvez tenha sido o primeiro no Estado a isentar
do IPTU todos os proprietários do município.
Pois bem, alguns outros municípios próximos dele
adotaram a mesma prática e até se diz que nesse
município pioneiro na adoção desta medida havia
uma placa com estes dizeres: "Aqui é proibido pa
gar IPTU". Ora, a indagação é esta: pode mesmo
o legislador municipal isentar indistintamente do
pagamento do IPTU todos os contribuintes?

Á primeira vista, não há impedimento de que o
faça. O imposto, ou seja, o fruto de uma imposi
ção, poderia deixar de ser imposição, deixar de
ser imposto. No entanto, o exame do problema
deve ser aprofundado. Não me parece que se deva
adotar esta solução simplista. O município não
é obrigado a cobrar tributo. Ora, o tributo es-
tá diretamente relacionado com a consecução dos
objetivos e das metas de Governo. E estas metas
por sua vez, compõem um quadro, participam de um
quadro de profundas carências em toda a comunida
de brasileira. Ora, o problema então passa a ser
de justiça social. A entidade precisa de recur-
sos para atender a comunidade.

Há um interesse que predomina, que se expres
sã na necessidade pública de acesso ao ensino, a
habitação, ao transporte, à assistência ao indi-
gente, ao idoso, à criança desvalida e ao defi-
ciente. Ora, verificamos, então, que há uma con
tradição entre a isenção de impostos	concedida

indistintamente a todos e a necessidade imperio-
sa de recursos. O município é uma entidade de
governo por definição; compete a ela zelar pelo
atendimento à necessidade coletiva, necessidade
ilimitada quando se confrontacom os recursos sem
pre limitados. Por outro lado, não basta ter no
papel, apenas formalizada, a exigência do tribu-
to e não lançá-lo e confrontá-lo adequadamente.

Há alguns dias.eu mencionava um caso em que,
em determinado município, o proprietário de um
prédio de três andares pagava por ano nada menos
de dois cruzados de IPTU. Tal cobrança e iluso-
ria, não tem sentido, na verdade é uma farsa.Por
isso, sugeriríamos que as Câmaras Municipais, ao
ensejo da elaboração da Lei Orgânica, procurassem
conhecer, através de informações idôneas e obje-
tivamente levantadas, o custo dos órgãos fazenda
rios municipais,.a fim de confrontá-los com o lan
çamento e a arrecadação efetivamente feitos quan
to aos tributos da competência do próprio munici
pio. A tendência nos municípios é de se subesti-
mar o lançamento e a arrecadação desses tributos.
A tendência de muitos municípios é a de se basta
rem com o Fundo de Participação dos Municípios e
com o ICMS. Ai está um ponto da maior relevân -
cia na elaboração da Lei Orgânica.	As Câmaras
Municipais devem fixar a sua política a esse res
peito. Que não se cobre o tributo de quem não
pode pagar, isto é, das camadas carentes,mas não
parece justo em relação ao interesse público,dis
pensar de todo o tributo toda a sociedade. Os
que podem pagar, devem pagar. Não se está defen
dendo a política de arrocho fiscal, mas uma polT
tica fundada em critérios de justiça social. Es-
te e um ponto sobre o qual as Câmaras vão ter que
decidir agora. O exemplo, que este expositor pe
de venha para considerar mal exemplo e que est
grassando, é o de se aviltarem certos tributos,
Porque os mesmos estão sob a competência do muni
c ipio. Eu me refiro ao ITBI. Como agora, a ava
l 'açao do imóvel para efeito de cobrança do ITBI
Passa para a competência do próprio município, a
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tendência que tenho apurado junto a diversas Câ-
maras é a de um certo afrouxamento na avaliação
dos imóveis para efeito de cobrança daquele im-
posto. Isto porque uma das características do
município é que ele é a entidade mais próxima,
mais visível ao cidadão. O cidadão tem muito
mais próxima de si a autoridade municipal, sobre
a qual pode exercer toda sorte de pressões. Dai,
uma sugestão aos Srs. Vereadores: a de que a Lei
Orgânica Municipal estabeleça dentro dessa con-
cepção de justiça, de política fiscal vinculada
a um ideário de justiça social, a atualização pe
riódica das plantas de valores para efeito de co
brança do IPTU e do Imposto de Transmissão Inter
vivos.

Pergunta de Normélia Calazans, de Belo Hori-
zonte:

Na elaboração da Lei Orgânica Municipal,como
exigir o cumprimento de serviços por parte dos
órgãos públicosque não se dispõem a prestar ser
viços básicos à comunidade, como por exemplo, a
CEM I(,-,?

Resposta do Dr. Paulo Neves de Carvalho:

A Lei Orgânica Municipal não estabelece qual
quer comando dirigido a órgão que não integre a
estrutura municipal, no caso, uma sociedade de
economia mista estadual, que é a CEMIG. Em ou-
tras palavras, a Câmara Municipal não tem como
impor critérios de operação a um órgão que não
pertença a sua estrutura. No entanto, o assunto
é relevante no que toca aos serviços municipais.
E, ai, a pergunta é pertinente, fundamental e é
preciso dedicar-lhe toda atenção. A Lei orgâni-
ca Municipal deve estabelecer, sempre sob a for-
ma de sínteses, a política de controle dos servi
ços municipais, com base em dados objetivos, le-
vantados periodicamente e analisados com cukadõ.
Isto porque é necessário sanar, de uma vez	por
todas, pelo menos no plano formal da lei,	essa
lacuna. n preciso que as Câmaras se valham das

leis orgânicas para fundarem um estilo de comuni
cação com a atividade administrativa que permiti
ao legislativo acompanhar de perto a realização
das obras, a prestação dos serviços e o controle
deles. Então, a pergunta é esta: o que podemos
fazer diante da ineficiência de tais serviços?
Esse problema não é apenas municipal. A questão
da inércia e da lerdeza administrativa é extraor
dinariamente complexa e não se resolve apenas
com a inserção, na Lei Orgânica Municipal,de al-
gumas regras. O importante é que, a par da ela-
boração dessas regras, se desenvolva nas comuni-
dades a consciência da existência dessas normas,
da importância delas e da necessidade de que a
Lei Orgânica Municipal não seja apenas mais uma
lei, mas que, emergindo da consciência local, en
contre nela receptividade e se transforme nos fru
tos desejados. Isto apenas poderá advir do de-
senvolvimento de uma consciência comunitária e,
essencialmente, de um processo educativo.

Pergunta do Vereador Deguimar Faria, de Tupa
ciguara:

A parcela do ITR destinada ao município po-
de ser usada como fonte de recursos de um Fundo
de Investimento e Desenvolvimento Rural a ser
criado ou que terá a sua criação determinada pe-
la Lei Orgânica?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

O art. 167, inciso IV, da Carta da República,
veda a vinculação de impostos a fundos. Aliás, a
vedação é mais ampla. Especificamente no
âmbito do questionado, pode-se -reiterar que não
se pode vincular nenhum imposto à manutenção de
um fundo.

Sobre a possibilidade de criação de fundos,
entendemos que ela existe. Entretanto, recomen-
da-se parcimônia nesse comportamento, haja vista
o que se adotou na Constituição Estadual. Foram
criados pouquíssimos fundos. Já a vinculação não
pode ser feita deforma alguma. Aliás,esteé o
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recado que gostaria de deixar para vocês. A vin-
culação de impostos e tributos é vedada pela Cons
tituição. Eu não posso dizer: "fica X% do produ
to do imposto tal destinado a uma função espe
cifica, a um plano determinado. Não se pode fa-
zer vinculação".

Pergunta do Vereador José Romualdo Fialho, de
Carmo do Rio Claro:

A Câmara Municipal pode definir, na Lei Orgã
nica, normas ou mecanismos que regulem o repasse
do Executivo para o Legislativo dos recursos fi-
nanceiros necessários à independência de seu fun
c ionamen to?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

Vou me restringir, nesta questão, ao aspecto
meramente técnico. Entendemos que existe uma
única Lei Orçamentária municipal. E é evidente
que esta Lei Orçamentária deverá ter dotações es
pecíficas para o Executivo e para o Legislativo.
A posição que a Assembléia Constituinte adotou
está definida no art. 162que diz: "os recursos
correspondentes ás dotações orçamentárias, com-
preendidos os créditos suplementares e especiais
destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas, ser-lhes-ão entregues, em duodécimos,
até o dia vinte de cada mês, na forma da lei com
plementar a que se refere o art. 159, sob pena
de crime de responsabilidade." Esta norma pode
ser, com meras adaptações, adotada no texto da
Lei Orgânica, prevendo-se o repasse em duodécimo
é definindo-se um prazo para seu cumprimento.

Pergunta de Geraldo Borges Sampaio, de Vár-
zea da Palma:

Pode-se colocar no texto da Lei Orgânica a
obrigatoriedade de prestação de contas pelo Exe-
cutivo, através de balancetes mensais apresenta-
dos a cada mês subseqüente ao trabalhado?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

A resposta para esta pergunta está no art.
157, § 49,da Constituição do Estado.

O referido parágrafo diz o seguinte: "O Es-
tado publicará, até o dia 30 do mês subseqdente
ao da competência, balancetes mensais de sua exe
cução orçamentária. Seno Município não houver
meio de publicação, é possível usar recursos au-
xiliares como a afixação desses balancetes em lo
cais públicos, de tal forma que toda a população
possa deles tomar conhecimentd.

Há normas que podem ser adaptadas, atendendo
aos objetivos dos Vereadores.

Pergunta do Vereador Nereu Ramos Figueiredo,
de Cachoeira de Minas:

A Constituição Estadual não contemplou a me-
dida provisória na subseção do Processo Legisla-
tivo. A Lei Orqánica poderá fazê-lo? Isto é
aconselhável?

Resposta do Dr. Menelick de Carvalho Netto:

Devo dizer que a Constituição Estadual quan-
do não contemplou a medida provisória não o fez
por esquecimento. Foi uma atitude extremamente
pensada. Tal questão exige que retornemos ao pro
cesso nacional Constituinte, para vermos em que
contexto surgiu a adoção das medidas provisórias.
A norma é transcrição do artigo atinente à maté-
ria na Constituição Italiana. A única diferença,
mas bastante sensível, é  que se verifica no pará-
grafo único desse artigo. A Constituição italia
na prevê que, no caso das medidas serem rejeita-
das, poderá o Parlamento legislar sobre as situa
çoes jurídicas pendentes decorrentes do período
em que tais medidas tiverem vigência.

Na Constituição Brasileira, o constituinte
Optou pela forma imperativa: o Congresso Nacio-
nal deve fazê-lo. Basta tal fato para indicar a
dimensão do problema que pode representar a ado-
ção de tais medidas provisórias. E mais, origi-
nariamente elas são adotadas na Itália e na Espa
nha, que são países que adotam o sistema paria-
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mentar de governo. Há que se levar em conta o
fato de que no Sistema Parlamentar de Governo há
necessariamente uma unidade entre o gabinete que
exerce o governo e a maioria do parlamento. E
ainda, é de se acrescentar que o envio de medi-
das provisórias ao Parlamento implica, necessa-
riamente, nesse sistema, no empenho de responsa-
bilidade do gabinete, pois, no caso de rejeição
das medidas, o Gabinete cai. Então, nesse senti
do, podemos concluir que, intrinsecamente,	elas
se vinculam ao Parlamentarismo. A transposição
de instrumentos parlamentaristas para o processo
legislativo brasileiro que teve lugar durante a
ditadura conduziu ao esvaziamento das competên-
cias do Poder Legislativo, uma vez que o sistema
presidencialista de governo pressupõe, necessa-
riamente, uma distinção mais nítida entre as fun
ções do Legislativo e as do Executivo, o que não
ocorre no Parlamentarismo, implicando a adoção
de tais medidas, sem os respectivos instrumentos
de controle recíproco, no aludido aniquilamento
das funções precipuas do Poder Legislativo.

Inicialmente, devemos afirmar que é impossí-
vel ao município, como o foi para o Estado, ado-
tar o Parlamentarismo como sistema de governo,
porque seria inconstitucional. O art. 34, inci-
so IV, da Constituição Federal prevê, como moti-
vo de intervenção federal, qualquer ação que obs
te a livre atuação de qualquer dos poderes, impe
dindo o seu livre exercício em qualquer unidade
da Federação. O regime Presidencialista pressu-
põe definições de funções muito precisas.

Tendo em vista que na Constituição da Repú-
blica prevaleceu o sistema de governo presiden-
cialista para toda a Federação, as medidas provi
sórias, tal como foram ali inscritas, tornaram--
se meros sucedáneos dos decretos-leis, nada mais
que isso. São também extremamente perigosas por
que, conforme a interpretação de Saulo Ramos ,
ia qualidade de Procurador-Geral da Repiblica,
as mesmas poderiam ser renovadas in-
definidamente. É, portanto, uma forma de castrar

as prerrogativas recém-conquistadas pelas Casas
Parlamentares. Por outro lado, a obrigação de
regulamentar as situações pendentes, no caso de
rejeição das medidas, não foi exercida até agora
pelo Congresso, e certamente conduz a uma quanti
dade enorme de problemas.

Já ouvi dizer que alguns prefeitos vêm ado-
tando as medidas provisórias. Isto é absoluta -
mente inconstitucional, não tem fundamento algum,
porque, com a promulgação da Constituição da Re-
pública, o que seria possível seria o entendimen
to de que alguns dispositivos do processo legis-
lativo estadual ou municipal de cunho autoritá-
rio estariam derrogados,mas jamais a criação de
instrumentos ou categorias procedimentais sem ba
se legal. Quem vai definir o processo legislati
vo do município é a Lei Orgânica Municipal. Ela
pode, inclusive, adotar as medidas provisórias,o
que não aconselhamos de forma alguma, porque re-
presenta um perigo enorme para a reconquista das
prerrogativas do Leqislativo principalmente pa-
ra a sua função precipua, que é a de legislar.
Como afirrnamos,estas seriam meros sucedâneos do
Decreto-Lei. Mesmo na Constituição passada, que
estabelecia uma ordem autoritária, o constituin-
te teve o cuidado de vedar aos Municípios e Esta
dos-membros o uso do Decreto-Lei, porque Estados
e Municípios não têm sob sua alçada matéria que
justifique a adoção de tais medidas. A competên
eia sobre o sistema financeiro, sobre a ordem
econômica, continua privativa da União. São aque
Ias medidas que instrumentalizam uma atuação rá-
pida do Estado	no setor, adotando medidas sur-
presa, principalmente atinentes ao sistema finan
eiro, como temos visto nos vários planos econô-
lcOs. Nem o Estado nem o Município têm compe-
encia para tais matérias. Nada há que as reco-
ende; pelo contrário, tudo indica	ser pruden-
• e não adotá-las, inclusive o interesse maior
• preservar as prerrogativas das Cámaras.

Pergunta do Vereador João Domingos Passarel-
1 a, de Governador Valadares:
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O artigo 177, § 39 da Constituição Estadual
não abrevia demasiadamente a competência do Exe-
cutivo quanto à iniciativa, reduzindo a competên
cia da Câmara? Qual a interpretação deste arti-
go?

Resposta do Dr. Menelick de Carvalho Netto:

O artigo 177 diz o seguinte: "A matéria de
competência do município, excluída a de que tra-
ta o art. 176, será objeto de lei municipal, de
iniciativa do Prefeito, excetuados os atos priva
tivos previstos na Lei Orgânica. Já comentamos
neste trabalho, à página 35 do Caderno seis, a
interpretação constitucionalmente possível deste
artigo. A redação foi por demais infeliz e, ob-
viamente, há nesta matéria uma norma de pré-orde
nação da Constituição da República, de acatamen-
to obriga46rio, pelo município, na elaboração da
Lei Orgânica, que é a da iniciativa popular das
leis. Essa iniciativa há que ser prevista na Lei
Orgânica Municipal. Além do mais, há o princí -
pio decorrente do tratamento da matéria na Cons-
tituição da República, que é o da prevalência do
Legislativo nas definições políticas mais impor-
tantes da ordem jurídica. O papel do Legislati-
vo nestas definições é preponderante. Sem o pro
nunciamento do Legislativo não pode existir lei
de caráter permanente. A única leitura possível
desse parágrafo, portanto, do ponto de vista cDns
titucional, seria a de que, além da Lei Orgânica
poder atribuir iniciativa privativa ao Prefeito
para projetos de lei atinentes á determinadas ma-
térias, ela também poderá prever atos de exclusi
va competência do Prefeito. Por exemplo, a no-
meação de secretários é um ato privativo do pre-
feito. É esta a única inteligência possível des
te artigo. No mais, temos que desconhecê-lo na
sua literalidade. A única forma de entendê-lo é
através de uma interpretação sistêmica das Cons-
tituições Federal e Estadual, para se chegar à
delimitação da competência da Lei Orgânica no que
se refere à matéria.

Perqunta de Airton Costa:

Como devemos encarar o fato da Constituição
Estadual estabelecer obrigações as quais o Esta-
do não tem condições de cumprir, por deficiência
física, administrativa e finaficeira. Ex.: educa-
ção e saúde.

Resposta do Dr. Menelick de Carvalho Netto:

No caso da Constituição Estadual, no que se
refere ao ensino, por exemplo, previu-se a amplia
ção progressiva do horário escolar para oito ho-
ras ao invés das atuais quatro horas. Isso nos
leva a questionar a natureza dessa nova ordem cxns
titucional que começou com a Constituição da Re-
pública e vai ser complementada com a Lei Orgâni
ca Municipal. É muito importante que vejamos a
natureza dessa nova Constituição, que não mais é
um documento apenas do Estado. O processo que
vocês estão prevendo para a elaboração da Lei Or
gânica deve necessariamente ser participativo.Te
remos um documento resultante da participação ctn
junta do Estado e da sociedade, cuja natureza pró
gramática vincula o Executivo, Legislativo e Ju-
diciário na concepção de um novo projeto de so-
ciedade. E à sociedade é delegado um papel im-
portante, porque a Constituição cuidou de atri-
buir instrumentos à sociedade civil organizada
para que cobre a efetividade da Constituição.São
exemplos desses instrumentos o mandado de injun-
ção, a ação direta de argüição de inconstitucio-
nalidade e a ação direta de inconstitucionalida
de por omissão, além do mandado de segurança co-
letivo.

Pergunta de Darci da Silveira, de Caratinoa:

As prefeituras podem implantar um regime ju-
rídico único ou deverão aguardar a Lei Complemen
tar Federal?

Resposta do Dr. Antõnio Augusto Anastasia:

O regime jurídico único deverá ser implanta-
do at dia cinco de abril de 1990, conforme	o

108
	

109



art. 24 das Disposiçcães Transitárias da Conti-
tuição da República. Não há	que aguardar nenhu-
ma medida, nem federal, nem estadual, já que	é
competência exclusiva do município.

Pergunta do Vereador Cléver Pinto Costa, de
Sabará:

Quais as vantagens e desvantagens do regime
único, em confronto com o celetista, para os ser
vidores e, em última análise, para o município
como ente público. Discorra, por favor, sobre o
custo das obrigaçáes sociais, sobre a aposentado
ria e, finalmente, sobre o que significou a esta
bilidade concedida aos servidores pela Constitui
ção Federal.

Se houve ilegalidade na admissão, ainda as-
sim prevalece a estabilidade?

Resposta-do.- Prof. António Augusto Anasiasia:

A minha resposta será abrangente, de modo a
responder também as indaqaçães dos Vereadores Re
nato Agostinho Filho, de Arcado; José Efijônio
Eloi, de Itajubá, e Agnelo da Silveira, de Araci
taba.

As questães, de maneira geral, se preocupam
com esse tema, a meu ver, totalmente falso, de
que o regime estatutário levaria à ruína a muni-
cipalidade. O inverso é que é verdadeiro. O re
gime celetista é que levaria, a médio prazo, os
municípios à bancarrota. Em primeiro lugar, há
o engano, o de se pensar que a aposentadoria do
servidor do município seria exclusivamente por
conta do INPS. Até hoje foi assim, mas desde a
vigência da nova Constituição Federal, conforme
o art. 40, o servidor, independente do regime ju
rídico do contrato, tem direito ã aposentadoria
com proventos integrais. Se o INPS só paga uma
parte, quem paga a complementação? Evidentemen-
te que só pode ser o município. Ou seja:	uma
vez aposentado, o servidor tem direito a proven-
tos integrais. Se recebe do INPS só uma parte,
evidentemente poderá ir ao juízo trabalhista, se

for do regime celetista, e será vitorioso, obri-
gando o município a complementar a aposentadoria,
inclusive de acordo com o parágrafo 49 do art.
40, com todas as vantagens decorrentes do cargo
em que se aposentou.

Em segundo lugar, o município hoje está one-
rao e muitos não recolhem nem Fundo de Garan -
tia, nem contribuições previdenciárias, que re-
presentam por volta de 30% da arrecadação da fo-
lha de pagamento dos cofres das autarquias fede-
rais. Tal recolhimento deverá ser efetuado dora
vante ao Fundo Previdenciário Municipal, autori
zado pelo art. 149, Parágrafo Único, da Consti -
tuição Federal como contribuição previdenciária
dos servidores, para que o Tesouro Municipal, no
futuro, lastreie as aposentadorias e previdên-
cias de seus servidores.

E mais, aqueles servidores municipais sob o
regime celetista devem ter reajustes salariais de
acordo com a respectiva lei salarial, adotada pe
lã União, com os acordos vigentes, reajustes re-
lativos ao IPC, de três em três meses, e dissí-
dio anual.

Tenho notícia de que muitos municípios não
cumprem a legislação e, no momento em que o ser-
vidor for ao Juízo do Trabalho, a vitória será
dele, vitória cristalina. E volto a lembrar, pe
lo entendinento atual, do Tribunal Regional do
Trabalho de Minas Gerais, não há mais a impenho-
rabilidade dos bens públicos. Então, poderá ha-
ver penhora dos bens públicos municipais para pa
gar osdébitos.

Já ao contrário, no regime estatutário,a lei
municipal de competência da Câmara e de iniciati
vã do prefeito, é instrumento legal, apto a fi-
xar os vencimentos, e aí, é claro, de acordo com
a disponibilidade do Tesouro da Caixa do Municí-
pio e atendendo aos trâmites constitucionais.

De fato, o constituinte federal preocupou-se
em demonstrar que o regime correto é o estatutá-
rio. o regime celetista, aplicado conforme a
lei, é correto,mas vai inviabilizar o município.
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Para o servidor, o regime estatutário é mais
vantajoso, na medida em que concede a garantia
expressa de vários direitos relativos a qttinq1e-
nio, férias-prmio, que,porventura, o estatuto
acolha.

A estabilidade estará consagrada ao estatu-
tário e não existe para o celetista, enquanto pa-
ra a administração pública, pela própria nature-
za jurídica, teremos um regime que dará à admi-
nistração maior flexibilidade no seu corpo fun-
cional, o que vai lhe permitir arrecadar melhor
as verbas públicas em relação ao serviço de res-
ponsabilidade do município, entre tantas outras.

Pergunta do Vereador Luiz Lopes de Olivei -
ra, de Itaúna: O que a Lei Orgânica pode	fazer
pela expansão do desenvolvimento do meio rural,
sempre esquecido, sem necessidade de endividamen
to externo? Cite alguns dos principais itens re
lativos à política rural, que poderíamos incluir
na Lei Orgânica a ser elaborada?

Resposta do Deputado Delfim Ribeiro:

Não se pode pensar em desenvolvimento rural
sem a participação compromissada da União e do
Estado. Temos, na nova Constituição Estadual o
art. 248 que prevé uma série de estímulos e in-
centivos como armazenamento, pesquisas rurais
medicina veterinária, política de estocagem. En-
tão, sugiro que se atenham ao art. 248, tomando-
o como parâmetro para incluir na Lei Orgânica
dos seus municípios algo que possa vir ao encon-
tro dos interesses relativos à economia rural.
São doze itens que compõem o art. 248, como fa-
zendas-modelo e uma série de iniciativas que po-
dem orientar e traçar uma política municipal de
desenvolvimento rural.

Pergunta do Vereador José Vieira, de Turvo-
lândia do Sul:

Pode existir, na Lei Orgânica, a proibição
de contratação de parentes do prefeito para os
cargos da prefeitura?

Resposta do Deputado MárcioMaia:

A rigor não existe nenhum obstáculo jurídico-
constitucional que impeça o acolhimento da proi-
bição em lei orgânica. Como se sabe, os efetivos
só poderão assumir as funções' por concurso públi
co. Mas, nos cargos comissionados e nas funções de
confiança, a nomeação é livre. Fica, assim, a cri
tério de cada câmara, a observação desta sugestão.
No entanto, é bom que se atente para o seguinte:
nas pequenas cidades, os parentes de prefeitos são
numerosos e neste caso, para os cargos de confi-
ança, o prefeito ficaria impedido de obter a co-
laboração de um parente que fosse eficiente e que
estivesse à altura de exercer uma assessoria.

Pergunta do Vereador Paulo Henrique de Oli-
veira, de Guaranésia:

No sentido de defender o patrimônio histórico
e cultural, poderemos fazer, em nosso município,
através da Lei Orgânica, o tombamento de 8 alquei
res de terra, onde se encontra uma usina hidroe-
létrica desativada, transformando o local em par
que florestal para lazer e, acima de tudo, preser
vando a nossa história, já que a usina data de
1905? E ainda mais: existe a possibilidade de re
ceber ajuda da C'4IG para restaurar a usina?

Resposta do Deputado Márcio Maia:

Inicialmente, gostaríamos de lembrar que o in
ciso IX do art. 30 da Constituição Federal hz
que compete aos municípios: "promover a proteção
do patrimônio histórico e cultural local, obser-
vada a legislação e a ação fiscalizadora federal
e estadual". Portanto, dentro desses limites, ao
município compete preservar o seu patrimônio his
tórico-cultural. Seria mais adequado , no entan-
to, que se deixasse para a legislação complemen-
tar, dentro dos limites da lei federal e estadu-
al, cuidar desta preservação, que realmente é im
por tante.

Pergunta do Vereador Deguimar Faria, de Tupa-
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ciguara:

No capítulo da política urbana poderá cons-
tar dispositivo constitucional orientando cres-
cimento físico da cidade-sede, bem como dos dis-
tritos, indicando áreas para futura desapropria-
cão, na forma da Lei?

Resposta do Deputado Otacílio Miranda:

Achamos que não só pode como deve. A Câmara
Municipal deverá cuidar para que o plano diretor
seja, realmente, abrangente, denso e profundo. A
hipótese cogitada é inerente à competência do Pla
no Diretor, obrigatório para Municípios com mais
de 20 mil habitantes. Isso está na Constituição
Federal, art. 182, e esses princípios	poderão
constar da Lei Orgânica, conforme prevê ainda o
art. 171 da Constituição Estadual.

Pergunta do Vereador Marco Aurélio de Figuei
redo Oliveira, de Guanhães:

Qual a diferença entre agente político e agen
te público para efeito da norma constitucional
que limita em 65% os gastos orçamentários?

Resposta do Vereador Lenine Brum Junqueira
Passos:

Eu entendo que agentes políticos somos nós
vereadores, e nós não estamos incluídos	nesses
65%. Não somos agentes públicos, nós somos elei
tos pelo povo e não somos regidos pelos estatutos
de funcionários públicos. Isto vem, justamente,
da interferência de quem não tem o direito de in
tervir numa Câmara Municipal. O Tribunal de Con
tas, através de uma resolução sobre a remunera-
ção de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores,
inadvertidamente,e de forma ilegal e imoral, che-
gou à conclusão de que nós somos agentes públi -
cos. Não somos agentes públicos porque não esta
mas dentro de tal categoria. É uma interferên-
cia indevida do Tribunal de Contas.

Ao Tribunal de Contas, nós lembraríamos o ve
lho adágio romano: "sem instrução a vida é qua-
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se a imagem da morte". Se os conselheiros do Tri
bunal de Contas não sabem distinguir o que éagen
te político de agente público, eles que voltem
para os bancos escolares, a fim de estudar por-
tuguês! Dentro da Constituição fala-se em pes-
soal , e a despesa com o mesmo é que não pode
passar de 65% daquilo que é arrecadado. Mas não
se fala em agente político em momento algum na
Constituição. Aqui temos a nossa Lei Organica.
Nos arts. 29, 30 e 47 temos uma Lei Orgânica iniba
tivel. Não há arg!içâo de inconstitucionalidade
possível em relação a que venha debater com es-
ses artigos. Nós temos certeza de que uma ação
de ar91ição de inconstitucionalidade levará mui-
to mais tempo do que o cumprimento pelo Sr. Mi-
nistro do Tribunal de Contas da tarefa de dar o
seu parecer sobre as contas das prefeituras, que
leva 40 ou 50 anos.

Meus amigos vereadores, somos agentes políti
cos e estamos mais adstritos ao julgamento do p0
vo do que a qualquer estatuto do funcionário pú-
blico. No meu modo de entender, salvo o melhor
juízo de pareceres de cabeças coroadas em Direi-
to Administrativo e Constitucional, quero que os
vereadores saibam que, como agentes políticos, es
tamos completamente livres da intervenção nos 65%
a que o art. 38 das Disposições Transitórias da
Constituição faz menção. Quero pedir desculpas
pela minha falta de reverência. De início, eu
disseque o Deputado Bené Guedes errou. Eu bri-
go há 26 anos na CâmaraMunicipal e cheguei à
conclusão de que não há ninguém maior do que o
vereador no campo da política.

pergunta do Vereador Celso Maurício de C arva-
lho, de Carmo do Paranaiba:

Aprovado o orçamento, faz-se necessária a li
citação pública para que o Poder Executivo faça
a aquisição de maquinário, nos casos em que haja,
de fato, condições financeiras para a iniciativa?

Resposta do Vereador Hélio Moreira da Silva:

Compete à União legislar privativamente so-
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bre normas gerais de licitação (Constituição Fe-
deral, art. 22, inciso XXVII). O Decreto-Lei
2.300/86, exige carta-convite ou tomada de pre-
ços ou concorrência pública para aquisição	de
bens, conforme o valor da compra.

Pergunta do Vereador Camilo Pedro Alves Pe-
reira, de Itambacuri:

Que atitudes a Câmara poderá tomar quando o
prefeito autoriza a realização de uma obra cujo
custo exceda o valor que poderia ser aplicado,
sem consulta prévia à Câmara?

Resposta do Vereador Ronaldo Durante:

Entendemos que, se a obra não dispõe de dota
ção orçamentária suficiente, tem que haver crédi
to especial para complementá-la. O prefeito, no
caso, não disporia de crédito especial. Isto,lo
gicamente, não pode ser feito e o prefeito est
sujeito às sanções previstas em lei.

Pergunta do Sr. Adelvar Fagundes de Sousa,de
B e r tc5pol is:

Em que devemos avançar na área de educação
municipal, saúde, amparo ao menor carente e ao
idoso?

Como devemos proceder com o problema indíge-
na do nosso município, que é do conhecimento de
todo o Estado?

É lícito concurso público para o professor
da zona rural?

Resposta do Prof. Paulo Neves de Carvalho:

É pena que o tempo seja exíguo para que eu
responda a essa pergunta que envolve o problema
do concurso público para certas atividades. Esta
e outras perguntas estão vinculadas a questões
de conteúdo muito prático. Pois bem, a regra é
uma só eé abrangente: também a professora ru-
ral terá que se sujeitar a concurso público. É
certo que haverá dificuldade de implantação des-
ta regra, e o concurso público terá que ser ajus

tado às condições locais. A tônica das provas,
o nível de exigência delas terão que ser ajusta-
dos aos fatores da situação. Não seriapossível
nem razoável que se pretendesse impor à professo
rã rural um tipo de prova não, condizente com as
dificuldades do seu recrutamento e também com os
objetivos da prova. De modo que é possível fa-
zer-se um concurso ajustado às condições ambien-
tais e aos fatores da situação, mas de modo a
obedecer a regra constitucional.

A primeira parte da pergunta envolve um pro-
blema.delicado que é relacionado à descoberta,pe
lo vereador, na elaboração da Lei Orgânica , dos
assuntos pertinentes à área propriamente social,
como educação, saúde, amparo ao menor, e até
mesmo o amparo ao indígena, conforme menciona a
questão suscitada. Esta é a grande dificuldade.
Já foi dito, com muita ênfase, que a Lei Orgâni-
ca não deve ser um documento tão idealizado que,
de nenhum modo, se vincule às condições do ambien
te.

Não adianta, na Lei Orgânica, dar vazão a to
dos os nossos sonhos, mas de forma tão irreal
que, de antemão, já se saiba que a Lei não será
aplicada nunca. Há então aí uma compatibiliza -
ção, um ajustamento do propósito de elaborar as
regras que vão compor a Lei Orgânica com as con-
dições, omeio e as condições vigentes naquele
meio. Há um problema de compatibilização de re-
cursos. É claro que as regras inseridas atinen-
tes à educação, saúde etc., devem contar com uma
previsão de recursos ao longo do tempo. Cada Cã
rnara tem a consciência dessas limitações. É evi
dente que, se a Lei orgânica não vai especificar
c asujstjcamente a situação, poderá, então, coor-
denar algum grau de operacionalidade. A Lei Or-
ganica não vai se traduzir em um sonho sabidamen
te irrealizável. Por outro lado, não poderá ser
tão casuistica que, no seu enunciado, identifi-
que situações concretas. Há aí um meio termo e
esse meio termo é que o Vereador tem que identi-
f icar, jogando com dados do município e das suas
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perspectivas de desenvolvimento econômico, por-
que não se pode imaginar um programa amplo e de-
finido se não houver uma previsão mínima de de-
senvolvimento econômico capaz de sustentar aquelã previsão.

Pergunta do Vereador Edivaldo Santos Freire,
de Umburatiba:

Seria constituiconal se a Lei Orgânica fixas
se subsídio para um vereador, corr espondente, no
mínimo, a 5% e no máximo a 10% da remuneração do
Prefeito? E o subsídio para o vice-prefeito cor
respondente no mínimo, a 5% e no máximo a 10% da
remuneração do prefeito?

Resposta do Prof. Paulo Neves de Carvalho:

Conforme os senhores sabem, o problema da re
muneração dos agentes administrativos e dos agen
tes Políticos - e o agente administrativo e p011
tico são espécies de agente público - só	traz
duas delimitações no plano do ordenamento consti
tucional federal. Primeiro: a ninguém serálícito
perceber como agente mais que percebe o prefeito.,
E que se lembre ainda daquela outra ressalva re-
lativamente aos 65% das despesas correntes. Tivemos Oportunidade de ouvir aqui uma exposição bas
tante eficaz que revela a convicção de quem a
formulou no sentido de que o pessoal a que se refere
essa regra seria o administrativo, não estando
ai envolvido o pessoal propriamente político. Ob
servados esses dois limites, o subsídio, a remu-
neração do prefeito, e esse limite de 65%, qual-
quer outro critério será válido relativamente co
MO política de remuneração dos agentes políticos
O que ocorre é que a Lei Orgânica deve dispor so
bre d iretrizes dessa política remuneratória mas
somente terá eficácia para o próximo prefeito, o
proximo vice-prefeito e para a próxima Câmara Mu
nicipal. É bom que se instale na Lei Orgânica
essa Política, e que se determinem os critérios
àapazes de tOrnã-la eficaz. Mas, apenas para a Le-
gislatura subseq1ente.

Pergunta do Vereador Geraldo Ludovico,	de

Ca e t
O que poderemos fazer,amParados nas Consti-

tuições Mineira e Federal, para acabar com os
abusos, falcatruas e mutretas'dos prefeitoS,qUa
do da elaboração da previsão orçamentária,em que
são destinadas verbas absurdas para gastos supr
fluos e desnecessário s nos qabinetes? Como garantir uma
fiscalização permanente e efetiva das concorrên-
cias, licitações públicas, cartas-convites, etc?
Como garantir em lei a autonomia plena do Legis-
lativo Municipal, ou seja, independência finan-
ceira e administrativa? Em certas cidades, quem
paga o vereador é a prefeitura, e o prefeito é
quem estabelece o dia do pagamento. Veículos e
telefones, funcionários da Câmara, SO controla-
dos pelo Executivo.

Resposta do Prof. Paulo Neves de Carvalho:

A pergunta se relaciona com o processo de au
tonomia das Câmaras.

o problema é tão grave, que o Tribunal de Con
tas publicou, no dia 15 de setembro passado, a
Instrução Normativa n9 03, que faz referência à
elaboração das prestações de contas. Recomenda-
ria que todos os senhores se detivessem no exame
acurado dessa instrução.

O Tribunal de Contas está admitindo aquilo
que a Constituição não admite, porque para o or-
denamento constitucional, a Câmara, o Poder Le-
gislativo e o poder Executivo do Município são
poderes independentes entre si. Ora, a Lei Orgã
nica deve viabilizar ( em primeiro passo, os meios
para que as Câmaras venham alcançar a autonomia
constitucionalmente pressuposta.

Muitas Câmaras não dispõem sequer de uma má-
quina de escrever, não dispõem do serviço de con
tabilidade própria, de papel timbrado. Daí o
fato de, para o recebimento dos seus subsídiOs,O
vereador ter que recorrer à contabilidade da
Prefeitura. É uma autonomia que não se efetivou,
mas que deve efetivar-se.
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Note-se a ênfase que se deu à nova política
da elaboração orçamentária. O orçamento não po-
de mais ser instrumento elaborado exclusivamente
pelo Executivo a poucos dias do término do pra-
zo, devendo o mesmo	conter	também a pro-
posta do	Legislativo a respeito de suas pró-
prias dotações.

A nova política orçamentária pretende - e es
se foi um dos grandes avanços, um dos progressos
mais assinalados na Constituição da República-a
par da proposta orçamentária, que se vai trans -
formar na Lei Orçamentária, no orçamento anual,
uma lei de diretrizes orçamentárias. E há de ha
ver um plano de investimentos que, aliás,já exis
te, e é trienal. Isso não é novidade no direito
brasileiro. É antigo. Só que não tem sido cum-
prido. Os planos trienais dos governos munici-
pais também se executam à última hora e, na ver-
dade, não exprimem programas efetivamente elabo-
rados com base em conhecimento organizado, com
base em dados estatísticos levantados e analisa-
dos. Então, quando se instalar, agora no munici
pio, essa nova política orçamentária, quando se
dispuser de uma lei de diretrizes que vai exigir
que antecipadamente o Presidente da Câmara e o
Prefeito Municipal se sentem na mesma mesa pa
rã discutir a proporção da distribuição de recur
sos, quando a Mesa da Câmara se convencer de que
a proposta orçamentária da Câmara há de ser um
documento segúro, baseado em dados e conhecimen
tos organizados e numa projeção racionalizadamen
te feita desses dados, aí então a proposta orça-
mentária não deverá ser um documento aleatório
domo tem sido até agora.

Um dos dados mais graves de nossa realidade,
da realidade da nossa administração pública,é a
constatação de que o orçamento falhou. E falhou
sempre na sua missão principal que hoje não é
apenas exprimir um rol de números financeiros,
mas de produzir programas de governo. Isto já
está no novo ordenamento nacional e, efetivamen-
te, imposto. O que vai ser necessário é que se

cumpram essas diretrizes para que esta política,
na verdade, se efetive.

Pergunta do Vereador Giovani Borges Teixei -
rã, de Pains:

Como vamos fazer para acabar com lotes, ter-
renos vagos, na cidade? Nós, vereadores, pode-
mos colocar na Lei Orgãnica alguma lei obrigando
os proprietários a venderem ou construírem nes-
tes imóveis?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

O direito à propriedade privada é principio
consagrado pela Carta da República. Não há	a
possibilidade de se estabelecer uma obrigatorie-
dade de venda, de alienação desse tipo de imó-
veis, salvo hipóteses de desapropriação. De qual
quer forma, um documento que pode se prestar à
definição de uma política de racionalização do
uso do imóvel, é exatamento o plano diretor. Além
disto, coloca-se à disposição da Câmara Municinal
a possibilidade de se estabelecer o imposto pro-
gressivo do IPTU dando lugar ao instituto da ex-
trafiscalidade. Isso se condiciona à norma fede
ral. Há possibilidade de se estabelecer o IPTU
progressivo, em razão do tipo de uso, do local em
que se encontra o imóvel, nunca pelo número de
propriedades que a pessoa tenha. Pode-se estabe
lecer uma diretriz, uma definição para que os be
nefícios da extrafiscalidade sejàrn obtidos em fun
ção do uso, do local de determinado imóvel. Ou-
tro instrumento que pode ser usado é o da desa -
propriação. Este é um instituto utilizado para a
tender a interesse público - utilidade pública
A desapropriação se submete a um processo especi
fico. É importante ainda que se tenha em conta
o disposto no § 49 do art. 182 da Carta da Re
Pública, cujo teor é o seguinte: "É facultado ao
Poder Público Municipal, mediante lei especifica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do slour-
bano não edificado, subutilizado ou não utiliza-
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do, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:

1 - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e tei

ritorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante ti

tulos da divida pública de emissão previamente a
provada pelo Senado Federal, com prazo de resga-
te de até dez anos, em parcela anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indeniza
ção e os juros legais."

Pergunta do Vereador Maurício Dias, de Poço
Fundo:	 -

O pequeno município precisa muito de indús-
tria que gere empregos para a população. Na Lei
Orgânica,o que podemos fazer neste sentido?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

Acho ainda que o plano diretor é um instru -
mento fantástico para definir política própria e
definitiva. Há,além disto, a possibilidade de se
estabelecerem incentivos. Mas, é o plano diretor
que vai direcionar as funções das cidades e uma
delas pode ser atendida mediante a criação, por
exemplo, de um distrito industrial.

Pergunta do Vereador Salatiel Ferreira Nutti,
de Caratinga:

As CâmarasMunicipais podem elaborar resolu-
ções visando à elevação de povoados à categoria
de distritos ou precisam aguardar as Lei Comple-
mentares Estaduais?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

A Constituição da República, no seu art. 30,
define que esta é uma competência do Município.
Todavia, aquela Carta condiciona o uso desta fa-
culdade à Legislação Estadual. Então, é eviden-
te que para esta providência é necessária uma
Lei Estadual.

Pergunta do Vereador Manoel Delci Batista Sil
vã. de Arinos:

Se o prefeito nos enviar o orçamento para
aprovarmos e nele não contarem elementos que desti-
nem recursos à Câmara para custear despesas com
os Constituintes Municipais, devemos emendá-lo
incluindo esta dotação?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

Existe possibilidade de emenda, sim. Eviden
temente, o poder de emenda é limitado. O verea-
dor dëve ter o cuidado de, ao fazer as emendas,
não comprometer verba destinada ao pessoal, ver-
bas destinadas à cobertura da dívida pública e as
de vinculação decorrente de dispositivo da Cons-
tituição da República, que são as verbas da edu
cação. Estas verbas não podem ser alteradas. As
outras, por anulação de uma despesa, podem ser
repassadas para esta finalidade.

Pergunta do Vereador Eli Luiz da Silva,	de
Gouveia:

O art. 23 da Constituição Federal dispõe so-
bre os assuntos da competência comum da União,do
Estado e Municípios. Que iniciativa nós, vereado
res1 poderemos tomar, nessas matérias, uma vez que
nem a União e nem o Estado regulamentaram ainda
a Lei Complementar referente aos assuntos? A Lei
Orgânica não poderá se omitir sobre estes assun-
tos. O que fazer no caso?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

Os incisos do art. 23 da Constituição Fede-
ral só tratam da competência executiva comum da
União, dos Estados e dos Municípios. Então, a
principio, não depende de legislação da União e
nem do Estado. O município pode e deve tratar
destes assuntos, observado, contudo, o fato de
que a atuação executiva em um Estado de Direito
pressupõe o amparo legal. É claro que a compe-
tência legislativa que vai autorizar a execução
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destes atos executivos tem que ser prevista em
Lei. Assim, conforme a matéria indicada em cada
um dos incisos, obviamente, impõe-se a observân-
cia dos preceitos legais federais e estaduais
existentes. Contudo, tais competências não se con
fundem com a prevista no inciso II do art. 30,
onde a competência do Município é suplementar a
legislação, sendo necessária, neste caso, para a
atuação do Município, legislação estadual ou f e-
deral. Em relação à pergunta, a resposta é não,
em que pesem as observações aduzidas, porque	a
competência é executiva, tratando-se de uma mu-
dança muito grande em relação à ordem constitu-
cional anterior, em que a Constituição vedava aos
demais entes legislar sobre cumprimento da Cons-
tituição da República, por exemplo. Então, a ma
téria referente à discriminação racial, por exem
pio, pode ser operacionalizada, ao nível adminis
trativo, pelo Município.

Pergunta do Vereador Aristides Gonçalves Pe-
reira, de Governador Valadares:

Podemos fazer constar na Lei Orgânica dispo-
sitivo que preveja possibilidade de sua revisão
sem ferir a Constituição Estadual e Federal?

Resposta da Dra. Maria Coeli Simões Pires:

A Constituição Estadual, nos artigos 39 e 49
do Ato das Disposições Transitórias, estipula pra
zo e critérios para sua revisão. Assim, tanto a
Constituição Federal quanto a Estadual	prevêem
a possibilidade derevisão. Relaciona-se com a
matéria atinente à revisão do sistema de Governo,
quer sobre o regime presidencial quer sob a for-
ma monárquica. Por quê? Existe uma razão para
Constituição Estadual haver previsto essas duas
possibilidades de revisão, porque ela mesma auto
rizou a revisão pelo "quorum" de maioria absolu-
ta, que caracterizou o processo constituinte es-
tadual. O "quorum" especial para votação de emefl
da à Constituição será de 3/5. O município deve
prever, na questão específica do processo legis-

lativo da sua Lei Orgânica, emenda à Lei Orgâni-
ca que, por disposição da própria Constituição Fe
deral, tem que ser feita por um "quorum" de 2/3.
Assim, este dispositivo seria desnecessário,por-
que, mesmo prevendo esta revisão, ela só pode
ser feita pelo "quorum" que presidiu a elaboração
da Lei Orgânica. Não há razão para previsão des
sas revisões especiais. Ela pode ser feita nor-
malmente porque seu "quorum", de toda forma, te-
rá de ser o de 2/3. Portanto, embora possa ser
prevista, não existe razão para esta revisão.

Pergunta do Vereador Messias Antônio Silva,
de Perdões:

A Constituição da República	atribuiu duas
prerrogativas para que o Executivo venha legis-
lar: a Medida Provisória e a Lei Delegada. A
Constituição Estadual traz somente uma prerroga-
tiva que é a Lei Delegada. Gostaríamos que o Sr-
nos falasse sobre a extensão da Lei Delegada na
Constituição Estadual e também sobre a extensão
do Decreto que é atribuição privativa do Executi
vo Estadual. Gostaríamos que o senhor nos excla
recesse sobre: Medida Provisória, Lei Delegada e
Decreto Legislativo, no texto de uma Constitui -
çao Municipal ou Lei Orgânica Municipal.

Resposta do Dr. Menelick de Carvalho Netto:

O Decreto, em primeiro luqar,não integra o
processo legislativo. Ele não é Lei em sentido
formal e nem em sentido material. O Decreto não
pode ultrapassar os limites da Lei. Ele vai sem
pre regulamentar, única e exclusivamente, o que
está estabelecido na Lei. Ele tem que se ater
aos limites da Lei, não podendo criar direito no
Vo e, por isso mesmo, ele não integra o processo
legislativo. Ele é um ato executivo. A Lei De-
legada recebeu novo tratamento, tanto na Consti-
tuição da República como na Constituição Esta-
dual. Acabou-se com a Lei Delegada a Comissões.
Inicialmente é preciso ver que o instituto da De
legação Legislativa é uma exceção e que toda in-
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terpretação dele tem que ser bem recebida. A Lei
Delegada só pode ser exercida nos limites exatos
e estritos da Resolução que a delegou. E :nesse
sentido, a Lei Delegada agora na Constituição da
República e na Constituição do Estado, é a dele-
gação ao Executivo para elaborar determinada Lei.
Existem restrições sérias à matéria que pode ser
objeto de delegação e isto pode ser observado tan
to na Constituição Federal quanto na Estadual. -
Deve-se observar a restrição, no caso de adoção,
pelo município, da Lei Delegada. Houve inovação
no processo legislativo nacional e também no es-
tadual: não se admitir mais delegação à Comis-
são, mas, pelo contrário, atribuir ao Regimento
o poder de especificar matérias sobre as quais
as comissões têm o poder deliberativo, ou seja,
matérias que vão ser deliberadas como regra ge-
ral e não como exceção. Elas serão deliberadas
exclusivamente pelas Comissões sem passar pelo
Plenário. Esta é, também, uma forma nova de ace
lerar o processo administrativo, baseada no pro-
cesso legislativo italiano, mas,como toda novida
de, sendo aceita com reservas. Pelo menos no
nosso Regimento, estamos pensando em prever maté
rias bastante limitadas para isso. Matérias sem
maior importância, como Declaração de Utilidade
Pública, por exemplo. Matérias que pudessem en-
volver maior polêmica não seriam atribuídas às
Comissões com poderes deliberativos.

Pergunta do Vereador Romero Santos Silva, de
Patos de Minas:

O Executivo pode assinar convênios com o Es-
tado, sem que se faça a discussão e aprovação pré
via pela Câmara Municipal? Os Prefeitos estão
solicitando, através de lei à Cãmara, autoriza -
ção para assinar qualquer convênio com todas as
secretarias, sem autorização prévia da Câmara.
Isto é legal? Seria exigência das Secretarias
de Estado?

Resposta do Prof. Menelick de Carvalho Netto:

Não, isso é inconstitucional. Esse princí-
pio informador do tratamento da matéria na Cons-
tituição Federal e na Constituição Estadual im-
porta que o Poder de Fiscalização do Legislativo
seja respeitado. Portanto, exige-se a autoriza-
ção prévia. Na Constituição Estadual, para efei
to de agilização, abriu-se uma exceção, admitin-
do-se que o Governador do Estado possa celebrar
convênios, desde que os remeta para a apreciação
da Assembléia em dez dias. Ao contrário da Cons-
tituição Estadual anterior, que previa o	prazo
para deliberação da Assembléia, a	Constituição
atual prevê apenas o prazo de envio à Assembléia.
A deliberação sobre convênios ficou em	aberto,
até porque muitas vezes é a Assembléia que é
inadimplente nesse prazo. O direito de fiscali-
zação está resguardado sem prejudicar a agilida-
de necessária ao Executivo, prevendo apenas o li
mite para o envio à Assembléia, para	que	ela
aprecie no prazo que for necessário.

Pergunta do Vereador Deguimar Faria, de Tupa
ciguara, e do Vereador Antônio Geraldo de Almeida,
de Corinto:

Determina a Constituição Federal que os ser-
vidores públicos só poderão ser admitidos median
te concurso público. Isto significa que os anal
fabetos não poderão fazer parte do quadro de ser
vidores, nem mesmo como garis na limpeza públi-
ca?

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

A Constituição Federal, no seu art. 37, II,
determina que a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

Evidentemente, desde que haja a submissão do
candidato a um processo seletivo público, carac-
terizado pelo princípio da universalidade, ou se
ia, aberto a qualquer interessado, entendemos que
mesmo o analfabeto poderá participar. É	claro
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que a prova a que ele irá se submeter não	será
uma prova escrita. Para determinadas funções en
tendemos que poderá haver provas práticas.	-

Não existe, pois, nenhum obstáculo a que o
analfabeto ingresse no serviço público, mediante
prova prática, desde que haja pertinência entre
o conteúdo do cargo e o processo seletivo median
te concurso.

Pergunta do Vereador Ezequielde Assis Cheuq
de Heltodora:

O que pode a Cãmara fazer em relação a fun -
cionários públicos admitidos pelo Executivo, sem
concurso público?

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

A partir do advento da nova Constituição Fe-
deral, todo ingresso de servidor depende de apro
vação prévia em concurso público. Qualquer expe-
diente usado para burlartal dispositivo é in-
constitucional e poderá ser corrigido por qual-
quer um dos instrumentos à disposição da Câmara
Municipal, como também de qualquer cidadão no
controle dos atos do Poder Executivo. São ins-
trumentos disponíveis: representação à colenda
Corte de Contas do Estado, ação popular, apura-
ção de responsabilidades do Prefeito Municipal.

Temos, portanto, um leque de opções não só
à disposição da Cãmara como também à disposição
de qualquer cidadão que se considerar lesado por
esta inconstitucionalidade.

Pergunta do Vereador Paulo Roberto Rabelo,de
Pedra do Indaiá:

Desde sua emancipação, a Prefeitura Munici-
pal não assinou carteira de nenhum de seus fun-
cionários. É possível regularizar, mediante dis
positivo, a situação desses funcionários públi-
cos? Devo ressaltar que os citados servidores
são contribuintes do IPSEMG, descontados em fo-
lha de pagamento.

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

Eu gostaria de alertar os senhores sobre a
necessidade de instituir um regime único estatu-
tário. Em diversos municípios, inclusive alguns
grandes, existem situações an8malas de servido -
res admitidos sem concurso e não submetidos ao
regime celetista. O próprio Estado de Minas Ge-
rais ainda mantém esta situação, os professores
convocados, situação que o Supremo Tribunal con-
siderou como de terceiro regime. A nível munici
pal não existe o terceiro regime: ou é celetista
ou á estatutário. Se este pessoal que trabalha
há 26 anos for considerado celetista, ela vai f 
car numa situação difícil, porque prescreveram v
rios de seus direitos. Evidentemente, não s
aplicaram a eles, nesses anos todos, nenhum dos
institutos da legislação trabalhista.

Todavia, não há possibilidade, pela Lei Orgá
nica, de efetivação direta. É bom ressaltar
so, porque os senhores sofrerão uma pressão mui-
to grande nesse campo. Não há possibilidade de
efetivação direta de nenhum servidor em	nenhum
cargo público, exatamente em razão do dispositi-
vo que eu mencionava há pouco - artigo 37, inci-
so II, da Constituição Federal. Qualquer inves-
tidura em cargo público depende de concurso pu-
blico. Se o servidor já estava no serviço públi
co, por qualquer motivo,e,agora, com a Lei Orgâni
ca, pretende-se efetivá-lo, isto não é possível.
É claro que esta pessoa com 26 anos de serviço
está estabilizada. A estabilidade, pelo artigo
19 da Constituição, independe do regime jurídico.
Pode ser celetista, estatutário ou em regime des
conhecido. Para ter efetividade, necessariamen-
te deverá ser aprovado em concurso público. É
Claro que o tempo de serviço pode também ser tra
duzido em pontos para um concurso, contabilizar
pontos para o funcionário que tenha longo perío-
do de serviço público.

A Constituição do Estado limitou esse quan-
tum em até 20%, mas está a critério do município
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alterar este número,talvez aumentando-o, mas
não muito, porque ai estaríamos desrespeitando o
principio da universalidade e da concorrência, e
o concurso seria uma fraude.

A pessoa entraria com 80% e então estaria
aprovada. Isso não é possível pela chamada ra-
zoabiljdade administrativa, que foi erigida a ni
vel de principio da Constituição do Estado e,por
conseqüência, também a princípio a ser obedecido
pelo município.

Pergunta da Vereadora Antônia da Costa,	de
Unai:

Pode-se aplicar concurso público interno com
o fim de efetivar servidor estatutário ou é in-
constitucional?

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

Aqui ocorre a chamada "contradictio in termi
nis". O concurso público não é interno. Se e
interno, não é público. A seleção competitiva in
terna, ao nosso ver, desapareceu do ordenamento
constitucional admitido desde a vigência da Car-
ta Federal de 88. Não é mais possível o concur-
so interno, malgrada a intenção da Constituição
Federal, que falou só em concurso e não em con-
curso público, mas, evidentemente, a norma deve
ser interpretada igualmente. Por conseguinte, o
concurso só pode ser público, apesar de termos
ciência de que a União Federal caminha numa tese
de concurso interno, correndo o risco de	bater
às portas dos tribunais.

Observe-se que o servidor continuará estável,
porque nem mesmo a reprovação no concurso o afãs
ta do serviço público. A nível um pouco mais com
plexo, o Estado de Minas Gerais, no que tange ao
seu regime único, estará usando a chamada figura
das funções públicas para essa passagem. Ou se-
ja, os contratos celetistas serão extintos e to-
dos migrarão, em primeiro lugar, para a chamada
função pública, e depois para o concurso, para
admissão nos cargos. Trata-se de modelo perfei-

tamente constitucional que será adotado pelo Es-
tado de Minas e os municípios poderão seguir a
sua trilha.

Pergunta do Vereador Romero dos Santos Silva,
de Patos de Minas:

Segundo a Constituição Federal, a Lei regula
mentará a atividade de contratação sem concurso
público. Muitos prefeitos estão enviando proje-
tos às Câmaras para regulamentar a contratação
sem concurso. Este tipo de iniciativa não abri-
ria uma brecha enorme tornando impraticável o
concurso público?

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

Não. A Constituição Federal prescreve no art.
37, inciso IX, que: "a lei estabelecerá os ca-
sos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público."Todos os estudos sobre es-
ses dispositivos já foram feitos e a conclusão
única possível é a contratação de direito admi-
nistrativo. Não se trata da contratação celetis
ta nem mesmo nemeação estatutãria, mas de um con
trato de direito administrativo, em determinadas
situações, que serão celebrados, em situação ex-
cepcional, como calamidade pública, recenseamen-
to, epidemia, substituição de professor, contra-
tação de profissional de notória especialidade.
A lei vai especificar as hipóteses em que esse
contrato administrativo possa ser feito. Ê uma
exceção extraordinária, que, de forma alguma, p0
derá ser regra.

Uma lei que permita que o Prefeito contrate
em aberto, em branco, é abusiva, imoral e incons
titucional. O que pretendeu o legislador máximo
foi tão-somente cingir as hipóteses em determina
das situações como as acima citadas.

Perqunta do Sr. José Davi Ervilha, de Guiri-
cema:

Que atitudes devem tomar as Câmaras de cer-
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tos municípios mineiros, onde os prefeitos con-
tinuam contratando servidores públicos através
da carteira de trabalho ou - o que é mais grave
- através de notas de empenhos mensais num total
desrespeito à Constituição?

Resposta do Prof. Antônio Auqusto Anastasia:

Temos vários instrumentos à disposição dos
Srs. Vereadores, através dos quais se pode impor
as necessárias amarras e peias à livre atuaçãodo
Executivo, que está contrariando a lei, no caso
da contratação sem concurso. Até que seja regu-
lamentado o regime único pela Lei Orgânica e de-
pois pela Lei Complementar, até 5 de abril do
ano que vem, consideramos que o regime celetista
não está abolido. Pode continuar, desde que o
concurso público seja feito. No momento em que
a Câmara se incline e adote tal regime na Lei
Orgânica, aquele que tiver ingressado por concur
so no regime celetista será efetivado no regime
estatutário.

Pergunta do Vereador Jurandir de Almeida, de
Vila Matias:

Como fica a situação do pessoal que ocupa car
go de confiança, na administração direta do Pre-
feito?

Resposta do Prof. Antônio Augusto Anastasia:

O pessoal que ocupa cargo de confiança conti
nuará regido pelo regime estatutário. Evidente-
mente, o tempo de serviço é contado para efeito
de aposentadoria e de outras vantagens. O que
não podemos admitir é que esses assessores dire-
tos sejam contratados pelo regime celetista, que
não se coaduna com a investidura. Ë o regime con
tratual. É um regime unilateral.

Pergunta do Sr. José Efigénio Elói, de Ita-
jubá:

	

Se ficar determinado que o regime único	a

	

ser adotado para os servidores públicos for	o
estatutário, não significará ele a falência dos

municípios, principalmente os de menor populição?
Se negativa a resposta, justificar.

Resposta do Prof. Antônio Au gusto Anastasia:

A resposta anterior abrange também esta ques
tão quando demonstramos que, ao nosso ver, o re-
gime celetista é que vai fomentar o verdadeiro
debacle financeiro no município quando a legisla
ção trabalhista for cominada pela Justiça do Tra
balho. De uma forma ou de outra, a legislação
estatutária é a mais conveniente para o municí-
pio.
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RESPOSTAS ELABORADAS PELA CONSULTORIA LEGISLATI
7Ã _E PARLAMENTAR

Pergunta do Vereador José Carlos Lo -
de Camanducaia:

Seria possível enviar-nos explicações
sobre o IPTU?

Resposta:
O art. 156 da Constituição Federal es

tabelece quais são os impostos de competência
do Município, situando-se entre eles o IPTU,e o
§ 19 desse mesmo artigo dispõe que um tributo
poderá ser progressivo nos termos da lei munici
pai. Assim, por ocasião da elaboração da Lei
Orgânica deverá ser inserido este imposto,fican
do a sua regulamentação delegada a lei ordiná -
ria.

Pergunta do Vereador Cícero Alcides
Ferreira Magalhães, de Guanhães:

Como compatibilizar, na Lei Orgânica,
a autonomia financeira com uma dívida do Prefei
to anterior, que absorve todos os recursos do
município, apesar de já terem sido alienados os
bens imóveis do mesmo?

Resposta:

Apuração da responsabilidade pelos
possíveis atos ilegais praticados pelo adminis
trador anterior, através do Tribunal de Contas
e pela Câmara Municipal.

A Constituição Federal assecTura o di-
reito de cooperação entre a União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios em diversos progra -
mas , convênios, etc. Conseqüentemente sugeri-
mos seja solicitada das entidades acima tal coo
pera ção.

Pergunta de Geraldo Moura Luz,de Ja-
nuaria:
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Segundo a Constituição Federal, são

da competência do Executivo leis que versem so-
bre os vencimentos dos servidores públicos. Na
Lei Orgânica, é possível acrescentar algum dis-
posititivo que obrigue o Prefeito a reajustar os
vencimentos dos servidores municipais, já que
por questões políticas existem alguns que man-
têm para os servidores o mesmo vencimento de de
zembro de 1988, deixando até mesmo de efetuar o
pagamento do salário mínimo?

Resposta:

Dispõe o art. 37, XI, da Constituição
Federal, que a lei federal, estadual e munici-
pal fixará o limite máximo e a relação de valo
res entre a maior e a menor remuneração dos ser
vidores públicos.

Determina, ainda, que no Município os
servidores do Execütivo e do Legislativo só po-
derão ter remuneração no máximo igual à do res-
pectivo Prefeito.

De forma que os vencimentos não po-
derão exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.

Pergunta do Vereador Nélson	Jorge
Maia, de Passos:	 -

Com a tendência da municipaiizaço do
ensino nos municípios de porte médio como pode-
rá ser criado imposto específico para este fim?

Resposta:

A competência para o Município insti
tuir tributo é dada pela Constituição Federal
art. 156. Assim só se poderá instituir impostos
já previstos nesse artigo.

Pergunta do Vereador Alvaro Raimundo
Barbosa de Minas Novas:

Como proceder para inserir, no texto
da Lei Orgânica, dispositivo que estabeleça	a

criação de Parque Municipal Ecológico com o in-
tuito de preservar o ecossistema? Havendo áreas
legítimas, qual a forma de desapropriação?

Resposta:

O município deverá inserir em sua
Lei Orgânica dispositivo que oriente a criação
e implantação de unidades de conservação desti-
nadas à preservação dos ecossistemas e ao lazer
público.

Perqunta de Otair Pereira Rosa,	de
Extrema:

Como aumentar as rendas dos Munici
pios sem criar aumento de impostos?

Resposta:

A competência tributária do Munici-
pio é dada pela Constituição Federal. Além dos
parâmetros ali previstos, nada poderá ser feito.
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Pergunta do Vereador Otair Pereira Bra-
ga, de Extrema:

Como ficam as Câmaras que receberam, do
Tribunal, contas de 10 (dez) anos para julgar?

Resposta:

Ás Câmaras compete aprovar ou rejeitar
as contas, não importando o parecer prévio do
Tribunal.

Pergunta da Vereadora Mârcia Barros de
Faria, de Bueno Brandão:

Tendo em vista o art. 196, item VIII,da
Constituição Estadualque prevê a seleção compe
titiva interna para o cargo comissionado de di-
retor e vice-diretor de escola pública, poderia
a Lei Orgânica prever eleição para os mesmos car
gos citados, sendo as escolas municipais esco-
las públicas? Seria, então inconstitucional o
Projeto de Lei que tramita na Assembléia Legis-
lativa sob o n9 1.895/89, que em seu art. 69 es
pecifica:

"Art. 69 - Para avaliar a aptidão para
a liderança e a capacidade de gerenciamento,se-
rá processada a eleição direta, dentre os candi
datos inscritos, pela comunidade escolar, nos
termos de regulamento"?

Resposta:

Pergunta do Vereador Napoleão Couto
Barros, de Rio Casca:

Como se proceder na elaboração	da
Lei Orgânica, para conseguir que os benefícios
que são da competência do Estado ou de suas
empresas sejam repassados ao Município quando
os vereadores são da oposição?

Resposta:

A Constituição assegura a todos os
Municípios, indistintamente, direitos que deve
rão sér respeitados. Havendo o descumprimento
injustificado, podem os representantes das co-
munidades prejudicadas contar com o Deputado
da Região, com a imprensa e, em última instân-
cia, com a própria Justiça.

Pergunta do Vereador Antônio Mendes de Cas-
tro, e Corinto:

Por que a Assembléia Legislativa se nega a
fornecer declaração da remuneração mensal dos
Deputados Estaduais? Esta posição não contraria
3 inciso XXXIII do art. 59 da Constituição Fede-
ral?

Resposta:

Porque com o advento da Carta Magna, a ques
tão da remuneração de Prefeitos e Vereadores dei
xou de se basear na declaração de rendimentos dd
Deputados.

A Lei Orgânica do Município poderá dis-
por, como se julgar mais conveniente, sobre	a
forma de provimento do cargo de Diretor e da fun
ção de vice-diretor de escola pública municipal:
por nomeação pelo Prefeito Municipal; por elei -
ção direta; por concurso público; por seleção
competitiva interna; ou por outras opções do le-
gislador municipal.

Na esfera estadual, entretanto, deve-se
observar o disposto no art. 196, VIII, da Carta
Estadual, sob pena de inconstitucionalidade.
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Pergunta do Vereador José Pinto da

Cunha Filho, de Serra da Saudade:

possível a revogação de projetos,
de naturezas variadas, aprovados pela legislatu-
ra anterior e prejudiciais para o Município?

Resposta

Sim. Qualquer lei pode ser revogada
por outra lei. Deve-se observar apenas a quem
compete a iniciativa para legislar sobre a maté-
ria.

Pergunta do Vereador Geraldo Ludovi-
co, de Caeté:

O que é possivel fazer, mesmo antes
da elaboração da Lei Orgânica do Município, para
corrigir os abusos das previsões orçamentárias
para o ano de 1990?

O que as leis federais e estaduais
garantem ou possibilitam às Câmaras para melhor
distribuírem as verbas de acordo com as priorida
des e urgências dos Municípios?

Resposta:

A Lei Orçamentária poderá ser emenda
da,observando-se o dis posto no art. 166 da Cons-
tituição Federal e o art. 160 da Constituição Es
tadual.

RESPOSTASELABORADAS PELA CONSULTORIA LEGISLATI-
VAE PARLAMENTAR:

Pergunta do Vereador José Vieira, de Turvo-
lândia:

Até quantos dias o orefeito pode ausentar -
se do cargo sem que o vice assuma seu lugar?

Resposta:

O § 29 do art. 29 do Ato das	Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado estabelece que enquanto a Lei Orgânica não
for promulgada, o Município continuará submetido
à Lei Complementar n9 3, de 28/12/72.

Assim, conforme o art. 70 da mencionada lei,
sempre que o Prefeito licenciar-se por mais	de
20 (vinte) dias, assumirá o cargo o Vice-Prefei-
to.

Pergunta do Sr. Sebastião Newton_Pena,	de
Potá:

Por que não voltam a ser da competência das
Câmaras Municipais os pareceres prévios às con-
tas dos municipios?

Este retorno evitaria o grande atraso	que
há na apreciação das mesmas, por culpa do Tribu-
nal de Contas.

Reposta:

Porque o art. 180 da Constituição Estadual
prevê competência ao Tribunal de Contas para apre
cia-las previamente.	 -
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Pergunta do Sr. Paulo Augusto Alves do Ama-

ral, de Capinõpolis:

O que poderia ser inserido na Lei Orgânica
de um Município estritamente agrícola, para a pre
servação do meio ambiente, já que o uso dos agro
tóxicos é abundante e indiscriminado?	-

Resposta

O Município poderá, em sua Lei Orgânica, in
serir dispositivos que disciplinem a utilização
de agrotóxicos, respeitando, entretanto, o dis-
posto nas Constituições Federal e Estadual.

Pergunta do Vereador Deguimar Faria, de Tu-
paciguara:

Pode a Câmara inserir na Lei Orgânica dispo
sitivo para evitar a instalação de indústrias po
luentes que prejudiquem de alguma forma o MunicT
pio?

Resposta:

O município poderá inserir em sua Lei Orgâ-
nica dispositivo que discipline a instalação de
indústrias, condicionando o licenciamento à apre
sentação de relatório de impacto ambiental, con-
forme disposto nas Constituições Federal e Esta
dual.

Pergunta do Vereador Vitor Silvério Neto,de
Pequi:

Pode o Prefeito aplicar a verba do municí-
pio? Por quanto tempo?

Resposta:

O Tribunal de Contas, em recente parecer,tci
culta ao Chefe do Executivo Municipal aplicar,in
clusive no Mercado Financeiro, dinheiro público
para fazer face á despesa da verba contra o pro-
cesso inflacionário galopante. Todavia, o art.
53 da Lei Complementar n9 3/72 faculta ao Verea
dor exigir do Prefeito prestação de contas e in-
formações financeiras, semestralmente. A desobe
dincia desmotivada enseja infração político-ad-
tninistrativa cX)nsubstanciada pelo Decreto-Lei n9 201/67.

Pergunta do Dr. Luiz Carlos Baracho, de Rio
do prado:

O que pode ser inserido na Lei Orgânica pa-
ra proibir a instalacão de indústrias poluentes?

Resposta:

O município poderá inserir em sua Lei Orgâ-
nica dispositivo que discipline a instalação de
indústrias, condicionando o licenciamento à apre
sentação de relatório de impacto ambiental, con-
forme disposto nas Constituições Federal e Esta-
dual.

Pergunta do Vereador Marco Aurélio de F.Oli
veira,de Guanhães:

Pode o Presidente da Câmara Municipal ser o
relator da Lei Orgânica ou o mesmo está no plano
superior à Comissão Constitucional?

Resposta:

Não existe uma norma jurídica que vede	ao
Presidente da Câmara Municipal exercer a função
de Relator do processo de elaboração da Lei Org
nica.

A definição sobre possibilidade deve ficar
sob a responsabilidade do Regimento Interno. A
este diploma compete permitir ou vedar a acumula
ção dos cargos de presidente da Câmara e Relato
da Lei Orgânica.
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Pergunta do Vereador_Rogerio_Resende Cunha:

Que dispositivo pode ser incluído na Lei Or
gânica para que o pequeno município assegure o
[CMS de sua produtividade?

Resposta:

Toda a sistemática do ICMS é da competência
do Estado-membro, que deve observar as regras bá
sicas estabelecidas na Constituição Federal e na
legislação federal que trata do assunto. Ao Mu-
nicípio, pois, cabe zelar para que essas reqras
sejam observadas. Uma forma de zelar e o	Es-
tado fiscalizar a arrecadação do tributo me-
diante a assinatura de convênio entre as	duas
entidades de direito público interno, para	cue
se evitem evasões fiscais.

Usualmente, a Secretaria de Estado da Fazen
da, através do "Minas Gerais", publica resoluções
di sciplinando o cálculo das transferéncias fis-
cais (do ICMS) para os Municípios.

Há também o chamamento da Secretaria da Fa-
zenda aos Municípios para o acompanhamento do cdl
culo do índice relativo ao Valor Adicional Fis-
cal - VAF, que representa o dado econômico da pro
dução e do movimento produtivo do Município, O
VAF é uma espécie de Produto Interno Bruto - PIP
do Município, que irá resultar diretamente na par
ticipação sobre o ICMS pertencente àquele, ou se
ja, o índice do VAF representa numericamente a
participação do município na arrecadação do ICMS
a ele pertencente

Nesse processo, o Município tem duas oportu
nidades, durante o ano, de se pronunciar sobre o
andamento dos cálculos do índice. Uma, em abril,
para acompanhar a elaboração dos cálculos. Outra,
em novembro, quando a Secretaria publica os mdi
ces provisórios e aguarda, durante 30 dias, even-
tuais reclamações, quando solicita	documentos
comprobatórios, se deficitários e, se acatados,
republica os ditos índices definitivos que vi
rarão para o ano seguinte.

Dos 722 Municípios, apenas 30% atendem	ao
chamamento da autoridade fazendária para reali-
zar tal acompanhamento, não obstante ser a carta
endereçada diretamente a cada Prefeitura Munici-
pal entre março e setembro do.-ano-base.

Reconhece-se que o processo determinado por
legislação federal para a apuração desses índi-
ces não é tarefa das mais simples. Nesse caso
vale a indicação de um técnico no assunto. Entre
tanto, a questão é delicada, não há como prescin
dir da técnica, e a omissão da administração mu-
nicipal agrava a situação, porque o que se des-
conhece é difícil de se entender, ficando	mais
fácil reclamar aleatoriamente.

Desnecessário, portanto, figurar na lei or-
gãnica preceitos já determinados na Carta Magna
e Constituição do Estado, além de leqislação or-
dinária pertinente.

Pergunta do vereador Ceneton de Almeida Sil-
va, de AtafTa:

Um Vereador que e qerente de manutenção de
veículos pode solicitar à empresa em que traba-
lha licença para trabalhar na elaboração da Lei
Orgânica?

Resposta

Não há lei que regule a matéria. A empresa
poderá, a seu critério, conceder ou não a licen-
ça, pois a Constituição Federal, em seu art. 38,
incisos II e iiI,estabelece a licença somente pa
rã o funcionário público efetivo ou contratado
que esteja exercendo mandato eletivo.
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Pergunta do Vereador Edésio Vasconcelos
de Oliveira de Poço Fundo:

Caso a Lei Orgânica, após sua promulga -
ção, não venha a ser acatada por parte do Execu-
tivo Municipal, qual o caminho a ser seguido pe-
lo Legislativo para que a mesma seja cumprida
respeitada?

Resposta

Os Estados e Municípios sao obrigados à
observância dos princípios constitucionais, cujo
descumprimento acarretará sanções previstas na
Constituição.

De forma que a via própria para fazer
valer as normas constitucionais, leis e a Lei Or
ânica é o Poder Judiciário.

perqunta do Vereador Paulo Roberto Rabelo,d€
pedra do Indaiá:

Ëconstitucional inserir, na Lei Orqânica,
dispositivo que passe para 10%, ao invés dos 5%
atuais, o qfIinq1éniO dos funcionários	públicos

municipais?

Resposta

Ao legislar sobre os direitos do servidor Pu
-blico civil, o constituinte estadual estabeleceu

no parágrafo único do art. 31 da Carta Magna Mi-
neira adicional de 10% por cada período de cinco
anos de efetivo exercício, como anteriormente ti
nha direito apenas o integrante do quadro do ma-
gistério.

o legislador municipal poderá, também, esta-
belecer direitos ao servidor municipal, no texto
da Lei Orgânica Municipal.

Se não o fizer quando da elaboração da mesma,
poderá fazê-lo ao tratar da política de pessoal.

Pergunta do Vereador Messias Antônio Silva
de Perdoes:

Tem a Câmara Municipal autonomia para legis-
lar obrigando os professores das escolas esta-
duais de 19 grau a ministrarem aulas sobre a his
tona de seu município?	 -

Resposta:
O curriculo das escolas estaduais de 19 grau

é estruturado da seguinte maneira:
a) O núcleo comum, uniforme em âmbito nacio-

nal, é fixado pelo Conselho Federal de Educação;
b) a parte diversificada, que atende às dife

renças individuais e às peculiaridades regionais,
e estabelecida pelas escolas, com base em relação de
disciplinas sugeridas pelo Conselho Estadual de
Educação.

Esta norma é da Lei de Diretrizes e Bases pa
rã o Ensino de 19 e 29 graus - Lei n9 5.692, de
11/8/71, art. 59. Portanto, as Câmaras Munici-
pais não têm competência p3ra a inclusão de maté
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ria nos currículos escolares de 19 gu das esco
lãs estaduais.

Pergunta do Vereador Flávio Barbosa da Silva
de Correia de Almeida:

O que a COflstitujç0 Estadual estabelece so-
bre a emancipação de Distritos com ma i s de 10 mil
habitantes e mais de 3 mil eleitores?

O § 49 do art. 18 da Constituição Estadual es
tabelece que a emancipação de distritos depende
rã de Lei Complementar, que deverá ser elaborada
no prazo de 120 dias e fixará os requisitos paira
a criação, incorporação, fusão e desmembramento
de Municípios.

Pergunta da Sra. Maria Alice, de Brurnadinho:

Quando da elaboração da Lei Orgânica, no que
se refere à segurança pública, pode ser criado o
cargo de Delegado de Polícia Municipal, através
de concurso público, sendo este remunerado?

Resposta:

O § 89 do art. 144 da Constituição Federal es
tabelece que os Municípios poderão	constituir
guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser
a lei.

O cargo de Delegado é competência do Estado
e não do Município. Aconselha-se que o Municí-
pio aguarde a lei federal que disciplinará o as-
sunto.

Perguntasdo Vereador Cícero Alcides Ferreira
MagaTFies, de Guanhães:

l) Que dispositivo pode ser inserido na Lei Or-
gânica para evitar que o Prefeito endivide o mu-
nicípio a ponto de inviabilizar a administração
de seu Sucessor?

2) A Câmara pode aprovar as contas de um prefei
to que teve parecer desfavorável do Tribunal dEContas?

Resposta s:

1) É conveniente inserir no texto da Lei Orgâni
ca na Seção referente à "Fiscalização Contábil
Financeira e Orçamentária" um dispositivo	que
submeta as contas do Município ao exame e apre-
ciação dos contribuintes.

2) Compete à Câmara Municipal recusar o parecer
prévio do Tribunal de Contas do Estado, sobre as
contas do Prefeito por 2/3 de seus membros, con-
forme estabelece a alínea "g" do inciso 1 do
art. 63 da Lei Complementar n9 3, de 28/12/72.

Pergunta do Vereador Eli Luiz da Silva,	de

Gouveia:
Gostaria de uma interpretação do art. 169 da

Constituição Federal e art. 38 das Disposições
Transitórias da mesma ConstitUiCãO.

Resposta
Significa que os gastos com o p'ssoal,inclui

dcos agentes políticos, não poderãexceder 656
da receita corrente arrecadada. Todavia,se os
gastos ultrapassarem esse percentual, será redu-
zido o excedente à base de 1/5 por ano.

Pergunta do Prof. Dnilo Salviano Santana,de
rupaciguara:

Em que pontos poderá a Câmara modificar o or
çamento para 1990, baseada nas Constituições Fe-
deral e Estadual?

Resposta
O art. 166 da constituição da República dis-

ciplina o processo de elaboração da lei orçamen-
tária e a propositura de emenda. Assim,a Câmara
poderá oferecer emenda ao projeto, obedecidas as
proibições constitucionais.

Pergunta da Vereadora Cândida Corrêa Cortes
Carvalho, de Luz:

As Câmaras deverão instituir o Regime Jurídi
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co Único ao mesmo tempo em que elaboram a Lei Or
gânica, uma vez que ambos têm o mesmo limite d
tempo?

Resposta:

Apesar da exigflidade de tempo, não se	pode
ferir o dispositivo constitucional federal.

Há que se fazer um esforço para que os dois
relevantes assuntos sejam discutidos e discipli-
nados em tempo uniforme.

Perguntas do Vereador José Carlos Lopes,	deCamanducaia:

l) O orçamento elaborado em 1989 para 1990 pode
ser emendado?
2) O Regimento Interno para elaboração de	Lei
Orgânica Municipal, já aprovado, pode sofrer mo-
dificações? Como?

Respostas:

l) Podem ser apresentadas
Orçamento, observando-se as
cionajs federais previstas
tuição Federal.
2) Sim, através de um novo

Pergunta da Vereadora Maria Luzia Lima,	de
Lagoa Formosa:

Qual o número da Lei ou Decreto Federal que
dita normas para a realização de concurso públi-
co durante o período de eleições?

Resposta:

A Lei Federal n9
põe sobre a matéria.

Pergunta da Vereadora Margareth Torres Fran-
ça Gonçalves, de Raposos:

O vereador funcionário público ou de empresa
privada terá direito a afastamento para elabora-
ção da Lei Orgânica?

Resposta :

Aplica-se, no caso, o art. 38, III, da Cons-
tituição Federal, por ser servidor público.

Quanto a empresa privada, não há lei que re-
gule a matéria.

pergunta da Câmara Municipal, de Lagoa For-

mosa:
Como tratar o problema da estabilidade nos

municípios, se as Constituições Federal e Esta-
dual ainda não legislaram complementando o assun
to?

O comando do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal
aplica-se à União, Estados, Distrito Federal	e

Municípios.
A norma ali contida deverá, portanto, ser in

tegralmente seguida pelo Município, mesmo que a
Lei Orgânica não a inclua explicitamente em seu
texto.

O instituto da estabilidade, de que tratam o
"caput" e os § 29 e 39, é auto-aplicável.

Apenas o § 19, que versa sobre a efetivação
do servidor estabilizado pelo artigo, depende de
regulamentação.

Pergunta do Vereador José Benedito InocênciO
Pereira,

O Banco do Brasil leva aproximadamente 10 (dez)
dias para creditar as cotas do FPM nas contas das
Prefeituras. O que poderá ser estabelecido na
Lei Orgânica no sentido de agilizar o repasse do
FPM aos municípios?

Resposta:
Ê uma sistemática que envolve o governo fede

ral e as instituições bancárias para o repasse

das -
 receitas tributárias, sendo impossível a in-

gerncia do Município.

Pergunta . do Vereador Amilcar, de Dores	de

Guanhães: 

emendas ao Projeto de
disposições constitu

no art. 166 da Consti

Projeto de Resolução.

7.773, de 8/6/89,ê que dis-
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tos demais? Vocâs não acham que ja pagamos impos

Em se tratando de lotes vagos, na á
rea urbana, poderia a Lei Orgânica estabelecer
acordo com os proprietários para que, enquanto
não construíssem	nos terrenos, ficassem isentos
de impostos, cedendo estas áreas ociosas para a
plantação de hortas comunitárias ou a criação de
pequenos animais que, poderiam, por exemplo, a-
bastecer as escolas?

Resposta

O fato gerador de IPTU á a proprieda
de do imóvel urbano, sendo esse imposto da compe
tância do Município. Assim, compete a essa enti
dade da Federação estabelecer as hipóteses de i-
senção, pois quem tem o poder de tributar	temo poder de isentar.

As sugestões apresentadas poderão
ser encaminhadas ao Poder Executivo para que pos
sam integrar a Lei.

Perguntada Vereadora Maria Apareci-
da Esteves, do Municipio de Novo Cruzeiro:

O Município deve ter autonomia finan
ceira? Qual dispositivo pode ser inserido na Lei
Orgânica para que o Município produtor de carvão
e café possa arrecadar o ICMS?

Resposta:

O art. 147 da Constituição Estadual
estabelece que a saída do carvão vegetal será a-
cobertada por documento fiscal emitido noMunici
Pio produtor. No entanto, se destinado à indus-
trialização nesse Estado, seu imposto poderá ser
diferido.

Se houver descumprimento dessa norma,
pode ser feita denúncia na Secretaria da Fazenda.

RESPOSTAS ELABORADAS PELA CONSULTORIA LEGISLATI-

VA E PARLAMENTAR:

Pergunta da Vereadora Maria Aparecida

ves, 

Será que - 
teremos outra saída senão obedecer

mos a Instruçao Normativa n9 2/89 do Tribunal de

Contas?

Resposta:

A Instrução Normativa n9 2j89 do Tribunal de
Contas apenas estabelece que os Vereadores fixa-
rão os subsídios de uma Legislatura para a subse
qIente. Poderão, no entanto, reajustá-los peno

dicamente com base em índice oficial,respeitando
a exigência de as despesas não excederem a 65%
da receita corrente arrecadada no município e de
que nenhum servidor municipal ganhe mais que o

Prefeito.
Pergunta de Cézar Guimarães de Lima de San-

tos Dumont:

A exemplo do imposto jnter-vivos", não se
poderia elaborar uma emenda à Constituição Esta-
dual que possibilitasse que o recolhimento do
IPVA fosse totalmente destinado ao município, ao
invés dos atuais 50%?

Resposta:

Não pode constituir objeto de emenda à Cons
tituição Estadual matéria que vá conflitar com a
Constituição Federal, tendo em vista que, seu
art. 158, III, já fixa o percentual destinado aos
Municípios.

Assim sendo, ficou determinado por norma
constitucional federal que pertencem aos Municí-
pios cinq1enta por cento do produto da arrecada-
ção do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territó
rios.

Pergunta do Vereador Expedito Alves de Oli-
veira, de Santana_da Vargem:
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Alguns Prefeitos gastam grandes quantias da
receita do Município em promoção pessoal, passeios,
publicidade em televisão, rádio, jornal e revis-
tas. Qual o dispositivo que poderia ser inserido
na Lei Orgânica visando coibir estes atos?

Resposta:

A Constituição Federal dispõe sobre o assun
to no art. 37, § 19, permitindo a publicidade em
caráter educativo, informativo ou de orientação
social e proibindo a promoção pessoal. Conviria
a sanção contida no § 29.

Por sua vez, a Constituição do Estado esta-
belece no art. 17 a mesma regra. E o seu pará-
grafo único exige a publicação trimestral das des
pesas pagas com publicidade, incluindo nessa exi
43ência os Municípios.

De forma que nada obsta a que os Municípios
estabeleçam tais regras em suas Leis Orgãnicas.

Pergunta de Joel Ce3raz de Oliveira, de JuitinJ-io-
nha:

Como poderão os vereadores elaborar leis pa
rã se evitar que as minerações poluam e prejudi-
quem o Rio Jequitinhonha?

Resposta:

É reduzida a participação do Estado e do Mu
nicípio na legislação minerárja. Entretanto,
ampla a competência do Estado e do Município pa-
ra legislar sobre meio ambiente, podendo a	Lei
Orgânica dispor sobre o controle da poluição, li
çenciamento de fontes potencialmente poluidoras
e exercer fiscalização.

Pergunta do Vereador Nílton Aquino, de Gua-
rac iaba:

Pode o vereador transferir, no Ptojeto de
Lei orçamentária, verbade bolsa de estudo para a
quisição de veículo escolar?

Resposta:

As limitações impostas ao Poder de emendar
a Lei Orçamentária estão previstas no art. 166
da Constituição Federal.

Obedecidas essas proibiç6es, é possível a-
presentar emenda que consiste na transferência
de uma dotação orçamentária para outra, o que e-
quivaleria a indicação de fonte de recurso pre -
visto no artigo acima mencionado, para atender a
determinada despesa.

?ergunta do Sr. Rui Francisco Afonso Mou -
rão, de Dores de Guanhães:

Como devem agir os Municípios onde são plan
tadas florestas de eucalipto destinado à fábrica
de celulose em outro município, para que o Muni-
cípio plantador seja beneficiado com o ICMS?

Resposta:

A competência para instituir o ICMS é do Es
tado,assim sendo, compete a essa entidade da Fe-
deração fiscalizar e instituir a sua cobrança e
arrecadação. Do produto da arrecadação desse tri
buto, consoante o item IV do art. 158 da Consti-
tuição Federal, vinte e cinco por cento perten -
cem ao Município.

Pergunta do Vereador Antônio de Pádua Lima
Sampaio:

Em uma Câmara onde a legislatura anterior
não fixou a remuneração dos vereadores, os crit
rios de atualização baseados em dezembro de 1988
podem retroagir a julho daquele ano, uma vez que
de julho a dezembro não houve atualização?

Resposta:

Segundo a orientação do Tribunal de Contas
através da Instrução Normativa n9 02/89, na falta
de Resolução fixadora dos subsídios para a legis
latura subseqüente, os vereadores deverão adotar
como base o último valor de dezembro e reajustá-
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los, observado, no entanto, o limite da receita
previsto no art. 38 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição Federal,
que é de 65%.

Pergunta de Vereador à Câmara Municipal de
Curvelo:

Como o Núcleo Agrícola poderá constar da Lei
Orgânica?

Resposta:

A política agrícola para o Estado de Minas
Gerais será definida em leicomplementar que deve
rã conter as normas básicas para instituição de
núcleos agrícolas (arts. 11, VIII,e 247 da Cons-
tituição Estadual e Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, art. 18, IV).

Pergunta da Vereadora Elisabete Simas de Fa
ria:

Como se exigir do Prefeito o pagamento do
salário mínimo para os funcionários se o Fundo
de Participação do Município é irrisório? O rea
juste do salário foi três vezes maior que o rea-
juste do Fundo.

Resposta:

A questão de remuneração de funcionalismo es
tá ligada à capacidade de mobilização de servido
res. A Constituição Federal dá a garantia de sã
lário mínimo. Se a relação é trabalhista, a Jus
tiça do Trabalho poderá coibir o Executivo muni-
cipal e pagar o salário mínimo; se a relação é
estatutária, a justiça comum é o caminho	(Vara
a Fazenda)

Com a nova repartição de receitas tributá -
rias, cada Município naturalmente contará com o
numerário suficiente. Medidas de cunho adminis-
rativo poderão ser adotadas no sentido de enxu-
ar a máquina.

Pezgunta do Vereador Cláudio Antônio de Soj
za, de Conceição do Rio Verde:

Como poderá ser tratado o regime	jurídico

dos servidores, na Lei Orgânica?

Resposta:
A Lei Orgânica Municipale autônoma no que

bange à organização da estrutura municipal e para
dispor sobreos seus servidores. E esta autono-
mia não está atrelada aos dispositivos que cons-
tam das Constituições da República e Estadual.

A Lei Orgânica Municipal não deve ser trans
formada em um estatuto do servidor.

O temarelativo ao servidor deve bastar- se
em trazer à colação os dispositivos da Constitui
ção Federal e da Estadual. Respeitados	estes
princípios, poderá conter princípios próprios,
que seriam como a moldura do estatuto dos servi-
dores públicos municipais.

Pergunta do Vereador Noé S. Moura e da VereadQ
rã Hilda Penido, de itaiK:

19) Qual o "quorum" para realização das reuniões
de elaboração da Lei Orgânica? (Exemplificar com
números para Legislativo de 15 edis)

Resposta:
Conforme o art. 29 da Constituição Federal,

o "quorum" será de 2/3 (dois terç o s) para aprova
ção. No caso de ser a Câmara composta de 15
(quinze) vereadores, o "quorum" será de 10 (dez).

2) A mesma peigunta fazemos, agora com referên
cia à realização de votação de Lei Orgânica. b
Presidente sem direito a voto conta para efeito
de "quorum"?

Resposta:
Não. Na Assembléia Legislativa, o Presiden

te não vota no processo nominal ou no simbólico.
o presidente vota somente em votação secreta,
pois deve ficar preservado dos embates de plená-
rio.

Pergunta do Vereador Diomar Pereira da Sil-
va. de Medina:
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No caso de o Prefeito não poder exercer suas
funções, por motivo de saúde, por período supe-
rior a 15 dias, qual o critério a ser adotado pa
ra empossar o vice-prefeito?

Resposta:

O § 29 do art. 29 do ADLT da Constituição cb
Estado estabelece que enquanto a Lei Orgânica não
for promulgada, o Município continuará submetido
à Lei Complementar n9 3, de 28/12/72. Assim,con
forme o art. 70 da mencionada lei, sempre que o
Prefeitolicenciar-se por mais de 20 (vinte)dias,
assumirá o cargo do Vice-Prefeito.

Pergunta do Vereador Job Moraes, de Vila Ma
tias:

O que deve ser feito quando o Prefeito se
recusa a executar o que foi aprovado pela Câma-
ra?

Resposta:

O descumprimento de normas municipais pelo
Chefe do Executivo, coloca-o à merca do que dis-
põe o Decreto-Lei n9 201/67, que versa sobre os
crimes de responsabilidade e infrações político-
administrativas. Para se obrigar o cumprimento
de normas aprovadas, basta que os agentes políti
cos se utilizem dos meios legais à sua disposi -
ção.

lMI'Rt''( NA
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