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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresento este profícuo trabalho de nosso
prezado e ilustre Relator da Constituinte Mineira, Deputado Bonifácio Mourão.

Neste momento de afirmação da autonomia municipal, mediante a tarefa
de elaboração da Lei Orgânica, o digno autor empenha seus conhecimentos ju-
rídicos e a rica experiência haurida no processo constituinte estadual no esfor-
ço de levar aos legisladores municipais seus conselhos e observações.

O trabalho que ora se apresenta caracteriza-se por seu tom dinâmico e
de fácil acessibilidade para os leitores aos quais se destina.

A par de seu conteúdo técnico, de notável alcance, o presente estudo
surge em um momento muito favorável, uma vez que as Câmaras Municipais
estão-se instrumentalizando para garantir a plena satisfação de sua missão de
elaboração das respectivas Leis Orgânicas.

Tenho a serena convicção de que este trabalho muito subsidiará os Ve-
readores durante o processo de feitura da norma básica municipal, também em
virtude das qualidades que caracterizam o perfil do autor, cuja desenvoltura no
exercício da função de Relator da IV Assembléia Constituinte do Estado mere-
ceu todos os elogios próprios a um trabalho que obteve êxito e que cobriu de
orgulho a Assembléia Constituinte.

Deputado Kemil Kumaira
Presidente da Assembléia Legislativa

e Presidente da IV Assembléia Constituinte do
do Estado de Minas Gerais



NOTA DO AUTOR

Promulgada a Constituição Estadual, voltam-se as atenções para as câ-
maras Municipais, responsáveis pela elaboração das Leis Orgânicas, terceira e
última fase da conclusão da nova ordem jurídica nacional.

Com o objetivo de contribuir para essa importante tarefa a cargo dos Ve-
readores e com amparo na rica e gratificante experiência vivida no processo
constituinte estadual, desenvolvemos este singelo e modesto estudo sobre a
Lei Orgânica Municipal, abordando, basicamente, o procedimento de sua elabo-
ração e os temas que deverão ser nela tratados.

O objetivo do trabalho não é apresentar uma obra doutrinária, ou mesmo
didática, mas, tão-somente, dar publicidade a convicções baseadas na expe-
riência e no conhecimento da realidade municipal. Assim, não se observarão
citações ou referências bibliográficas, tendo-se em vista que o estudo pretende
ser um simples sinalizador para a missão ora de responsabilidade das Câmaras
Municipais.

Alertamos, também, para o fato de discordarmos, de modo enfático e ve-
emente, da elaboração de "modelos" de Lei Orgânica concebidos sem o menor
estudo da realidade local, o que, em verdade, resultaria na abdicação da plena
autonomia adquirida pelos Municípios na Constituição Federal e seria pior do
que o regime da Lei Complementar n 2 3172. A Lei Orgânica Municipal não pode
ser concebida em divórcio com a realidade local, sob pena de se adotarem mo-
delos que não se enquadram dentro das características principais dos Municí-
pios, frustrando, evidentemente, toda a sua população.

Sendo assim, com este propósito de auxiliar a elaboração da Lei Orgâni-
ca, provocando a discussão sobre seu processo e conteúdo, a ser objeto da
soberana deliberação dos Vereadores, realizamos este estudo, que ora sub-
metemos ao exame dos interessados.

0 AUTOR
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- INTRODUÇÃO

1. O Constituinte Federal de 1988 resgatou antiga dívida para com os
Municípios brasileiros. De fato, pela nova ordem constitucional, o Município foi
expressamente elevado à condição de membro integrante da Federação brasi-
leira (art. 12, Constituição da República), recebendo, por conseqüência, a facul-
dade de se auto-organizar, mediante Lei Orgânica própria.

2. Assim, pela primeira vez no constitucionalismo brasileiro, o Município
foi reconhecido em sua plenitude política, sendo-lhe atribuída competência para
editar sua Lei Orgânica.

Essa Lei Orgânica equivalerá, ao nível local, à Carta Constitucional. To-
davia, não reconhecemos no processo de sua elaboração um fenômeno cons-
tituinte, uma vez que a Constituição da Repúlica, norma básica, limitou-lhe o al-
cance à esfera organizacional. Sob o prisma prático, contudo, não se nota
grande distinção, uma vez que o conteúdo da Lei Orgânica, concebida como a
auto-organização política e administrativa local, em muito se aproxima do teor
de uma Constituição, sob o critério clássico.

3. É interessante observar que, ao determinar a promulgação da Lei
Orgânica, a Constituição da República exigiu, para tanto, "quorum" de 2/3 (dois
terços) dos votos, o que resulta em estarmos em face da norma mais rígida de
nosso ordenamento legal, tendo-se em vista que a emenda constitucional (quer
ao nível federal, quer ao nível estadual) exige, tão-somente, "quorum de 315
(três quintos) para sua aprovação. Essa constatação reforça a tese da gravida-
de e importância conferida pelo Constituinte Federal a essa norma legal.

4. Lamenta-se, por outro lado, que o prazo previsto, de 6 (seis) meses,
para a elaboração da Lei Orgânica, estabelecido no parágrafo único do art. 11
do Ato Constitucional das Disposições Transitórias à Constituição da Repúbli-
ca, é extremamente exíguo para o desenvolvimento de um trabalho condigno e
à altura da importância dessa norma jurídica. Esse prazo só começa a fluir após
a promulgação da respectiva Constituição Estadual.

Em verdade, o prazo representa uma dificuldade maior, dada a novidade
dessa faculdade, já que a organização municipal, pelos regimes anteriores, re-
manescia na competância estadual, que estabelecia um regramento uniforme
para todos os Municípios do Estado. Em Minas Gerais, tal norma é a conhecida
Lei Complementar n 2 3/72. Ora, o despropósito desse tratamento igual para to-
das as municipalidades é evidente, por se tratar de realidades completamente
diversas, em razão de população, extensão, atividades econômicas e interes-
ses sociais.

Desse modo, cada Município poderá adotar o modelo organizatório mais
adequado ao desenvolvimento de seus própositos na trilha já adotada, desde
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muito, pelos Municípios gaúchos, cujas Leis Orgânicas datam do final da déca-
da de 40.

5. O acerto dessa medida cilada pelo Constituinte Federal, sepultando a
absurda uniformidade e facultando a cada ente local legislar sobre suas institui-
ções básicas, é notório.

Em verdade, tal decisão é reflexo da posição institucional obtida pelos
Municípios na Constituição de 1988, quando suas competências foram aumen-
tadas e sua autonomia política, financeira e administrativa foi reconhecida e as-
segurada.

6. Outro aspecto de suma relevância a ser abordado, ainda nesta parte
introdutória, é a valorização ímpar do Poder Legislativo municipal, que recebeu,
com exclusividade, a missão de elaborar a Lei Orgânica do respectivo Municí-
pio.

Assim, as Câmaras Municipais, durante anos meros órgãos homologató-
rios das decisões do Executivo local, assumem o papel principal e irão, no pro-
cesso de elaboração da Lei Orgânica, traçar os institutos básicos da organiza-
ção local, sem participação formal do Executivo, quer mediante sanção, quer
mediante veto.

Na realidade, a Lei Orgânica exprimirá, também, a restauração do Poder
Legislativo local, designando o início de uma nova era de equilíbrio de Poderes,
a ser expresso em vários assuntos, entre os quais, adianta-se, o de gestão das
verbas públicas.

É vital, pois, que os Vereadores estejam plenamente conscientes da im-
portância da missão que lhes foi atribuída, pois a eles compete resgatar a força
e a dignidade do Legislativo, que, entre os Poderes, tem a principal tarefa de
bem representar o povo, satisfazendo os seus legítimos anseios.

7. A Lei Orgânica Municipal tem por limites a competência local, já indi-
cada pela Constituição da República, conforme será detalhado em parte deste
trabalho, e os princípios adotados tanto pela Constituição da República quanto
pela Constituição Estadual respectiva. Por princípio - deve-se desde logo es-
clarecer - entende-se o comando abstrato de conduta da administração, que,
inclusive, antecede à elaboração legislativa.

Atendidos tais limites, a Lei Orgânica é autônoma para dotar o Município
do perfil organizacional que melhor lhe aprouver, conforme, é óbvio, o exigir a
realidade local.

Sendo assim, este estudo divide-se em duas partes distintas: a primeira,
destinada a discutir os aspectos relativos ao processo de elaboração da Lei
Orgânica, e a segunda, tendo por objeto analisar os diversos temas a serem
necessariamente tratados por essa norma.

II - PROCESSO DE ELABORAÇÃO

8. É de suma importância resolver a Câmara, antes de iniciar os traba-
lhos de elaboração da Lei Orgânica, como ocorrerá o procedimento, o processo
dessa atividade. Para tanto, tem a Câmara total autonomia, podendo ou elaborar
um regimento específico ou adotar o regimento comum ou mesmo - o que nos
parece muito conveniente - editar um ato aditivo ao regimento comum, para re-
ger essa elaboração.

Em um primeiro momento, certamente, os Vereadores desejarão redigir e
votar um regimento .específico para as atividades de elaboração da Lei Orgâni-
ca. Em princípio, não aconselhamos essa medida, por diversos motivos. Como
já dissemos, o Município não se encontra em processo "constituinte", mas de
feitura de Lei Orgânica, o que importa nítida distinção técnica. De outro lado,
nem todos os Vereadores, ainda em início de mandato, já bem assimilaram o
regimento comum, sendo que o especifico iria trazer confusão. Por fim, a exi-
güidade do prazo não recomenda essa medida. É claro, todavia, que, em Câ-
maras de Municípios maiores, com grande número de Vereadores, o regimento
especifico é mais defensável, a despeito da necessária aplicação subsidiária do
regimento ordinário.

O que recomendamos é a elaboração de um ato complementar ao regi-
mento comum, aprovado por resolução, uma vez que, não sendo um regimento,
limitar-se-á a explicitar alguns procedimentos próprios da Lei Orgânica em rela-
ção aos demais projetos. A duplicidade de regimentos, com certeza, importaria
dificuldades de interpretação e aplicação.

O conteúdo desse sugerido ato complementar seria sobre a função do
Relator, da Comissão Especial (onde houver), as etapas de votação e os limi-
tes das emendas. Quanto ao processo de votação em si, esse seria regulado
pelo regimento comum.

9. Outro aspecto muito discutido em termos de Lei Orgânica, repetindo
a polêmica havida ao nível de Assembléia Constituinte Estadual, refere-se à
Mesa diretora dos trabalhos. Neste caso, também, é totalmente soberana a
Câmara para adotar ou a Mesa única ou a Mesa exclusiva. Nesse ponto, em
nenhuma hipótese recomendamos a Mesa exclusiva. De fato, a duplicidade de
direção iria resultar em graves problemas para os Vereadores, com naturais
disputas entre ambas, o que iria prejudicar o processo de elaboração da Lei Or-
gânica. A unicidade, com uma só Mesa para comandar as atividades legislati-
vas comuns e as da Lei Orgânica, é muito mais salutar, e nós a sugerimos,
mesmo para as Câmaras de Municípios maiores.

10. Questão, também, muito delicada relaciona-se com a existência ou
não da Comissão Especial (símile à Comissão Constitucional havida nos Esta-
dos). Só se recomenda sua criação em Câmaras maiores, sob pena de o exf-
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guo prazo de seis meses não ser suficiente para a elaboração final. A Comis-
são tem importante papel de triagem e condução técnica dos trabalhos, que
muito facilitará a tarefa do Plenário. Contudo, em Câmaras com número reduzi-
do de membros, sua criação não só é desnecessária mas também nociva, pois
o trabalho seria repetido na Comissão e no Plenário.

Em verdade, nossa sugestão para a organização da Câmara para os tra-
balhos da Lei Orgânica é dupla, sendo uma para os Municípios maiores e outra,
mais simples, para os Municípios menores. Vejamos cada qual.

a) Municípios maiores:

Constituição de Comissão Especial, com Presidente, Vice-Presi-
dente, Secretário e Relator, além dos demais membros, cujo total não ultrapas-
sará 113 (um terço) do total da Câmara, com composição proporcional entre os
partidos polfticos com assento na Casa. Esses membros serão eleitos pelo
Plenário.

• O Relator será responsável pela elaboração do anteprojeto, utili-
zando-se, para tanto, das sugestões populares recolhidas.

O anteprojeto será objeto de emendas dos parlamentares, as quais
deverão ser votadas pela Comissão. Com base nas emendas aprovadas, redi-
gir-se-á o projeto.

• O projeto será enviado ao Plenário para receber emendas, inclusi-
ve populares. As emendas receberão parecer do Relator e serão votadas pelo
Plenário. Com base nas emendas aprovadas, será redigida a versão final da Lei
Orgânica, a ser votada em dois turnos, conforme exige a Constituição da Re-
pública, admitindo-se, no primeiro turno, emendas supressivas ou de adequa-
ção.

b) Municípios menores:

Não se deverá criar Comissão Especial, mas somente designar,
por eleição, um Relator, que redigirá o projeto, com base nas sugestões popula-
res recebidas.

• O projeto será enviado ao Plenário para receber emendas, inclusi-
ve populares. O Relator emitirá pareceres, e as emendas serão votadas pelo
Plenário. Com base nas emendas aprovadas, será redigida a versão final da Lei
Orgânica, a ser votada em dois turnos, conforme exige a Carta Federal, admi-
tindo-se, no primeiro turno, emendas supressivas ou de adequação.

11. Afigurado  Relator, como se viu, assume necessariamente papel de
destaque, como condutor técnico dos trabalhos. Ao nível municipal, não há ne-
cessidade, a nosso ver, de se criar a figura de Relator Adjunto. Ao Relator de-
ve-se facultar, em qualquer fase, número ilimitado de emendas ou destaques,
em razão, muitas vezes, de seu dever de compatibilizar o texto. Daí a sugestão
para, se possível, indicar-se o Relator entre os Vereadores mais familiarizados
com o Direito Público, pois seu papel será virtualmente de ordem técnica, a par
de ser muito desgastante politicamente, por ter de, amiúde, assumir posições
antipáticas e tentar barrar a aprovação de emendas contrárias à ordem jurídica
ou ao interesse público.

12. O recomendado ato complementar ao regimento comum deve limitar
o número de emendas para cada parlamentar, sob pena de se inviabilizar o pro-
cesso de elaboração da Lei Orgânica, em virtude da avalancha de pareceres a
serem dados pelo Relator e a serem apreciados pelo Plenário. Assim, o limite
de emendas é imprescindível para o bom andamento dos trabalhos.

13. Deve-se, ainda, estimular a participação popular, mediante audiên-
cias populares, na primeira fase, e a apresentação de emendas populares.

Essas audiências populares devem ocorrer em todos os Municípios, in-
dependentemente de seu tamanho, e servirão para a coleta de sugestões para
a elaboração da primeira versão, pelo Relator. O material coletado que não
quadrar como próprio para a Lei Orgânica poderá ser utilizado para a elabora-
ção da legislação complementar.

Para a condução de tais audiências, deve a Mesa da Câmara designar
Vereadores-Coordenadores, que dirigirão as audiências, farão a coleta e a
classificação dos dados obtidos e os encaminharão ao Relator. Vê-se, pois,
que essas audiências devem anteceder a fase de elaboração do projeto.

Quanto às emendas populares, deve ser facultada sua apresentação em
relação ao projeto, para apreciação pelo Plenário. Ao ato complementar ao re-
gimento, já citado, competirá estabelecer o número de eleitores para a apre-
sentação dessas emendas. Parece-nos que 1% (um por cento) do eleitorado é
percentual razoável. Essas emendas deverão ser apresentadas em forma arti-
culada (em artigos).

14. Veja-se que não se menciona a hipótese de haver Comissões Te-
máticas, que devem ser evitadas a todo o custo, pois importaria incomensurá-
vel atraso para o processo de elaboração da Lei Orgânica. Em verdade, não há
razão para se instituir a Comissão Temática, tendo-se em vista o prazo exíguo
para os trabalhos e a natureza da Lei Orgânica, a se submeter às regras gerais
já postas pelas Constituições da República e Estadual.
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15. Outro alerta a ser feito, desde logo, é sobre a necessidade de con-
vívio dos Vereadores com os grupos de pressão - "lobbies" -, que estarão
presentes, dia e noite, no esforço para verem aprovadas as emendas de seu
interesse. Ao nível municipal, a par dos servidores públicos locais, sempre ati-
vos, dever-se-á notar um significante iobby" dos empresários do setor imobiliá-
rio, uma vez que a Lei Orgânica traçará as diretrizes para o Plano Diretor e,
conseqüentemente, para o uso e a ocupação do solo urbano.

Essas pressões são naturais no jogo democrático e devem ser suporta-
das em face da prevalência do interesse coletivo, superior anseio da comunida-
de local.

III - DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA

16. Ao iniciar o trato do conteúdo da Lei Orgânica, ou seja, os temas a
serem tratados por essa norma, cumpre-nos, em primeiro lugar, fazer um aviso
de vital importância. Antes de se iniciar a tarefa de elaboração da Lei Orgânica
Municipal, os Vereadores, responsáveis por essa missão, deverão conscienti-
zar-se de que não estão investidos de poderes absolutos. A Lei Orgânica não
pode, a qualquer título, e sob nenhum pretexto, confrontar as Constituições da
República e Estadual, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade, a ser de-
clarada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, a prévia consciência desse limite é de fundamental importância
para o bom êxito dos trabalhos, pois evitaria desagradáveis conflitos entre o
Relator, guardião obrigatório da constitucionalidade, e seus colegas parlamenta-
res que porventura estejam empenhados em aprovar emendas que contrariem
textos legais superiores.

Portanto, a título de exemplo, não se pode pretender efetivar servidor sem
concurso público, ou vincular receita orçamentária, ou alterar prazos de apo-
sentadoria de servidores, entre outros temas já regrados, de forma completa,
pela Constituição da República.

Essa conscientização revela-se, pois, de máxima relevância para o bom
êxito da missão que se inicia.

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

17. O primeiro aspecto a ser abordado pela Lei Orgânica é pertinente à
competência municipal. Como se sabe, o regime federativo caracteriza-se pela
repartição de competências, de atribuições entre os entes federados - no caso
brasileiro, a União, o Estado e os Municípios (a par do Distrito Federal). Tal re-
partição se faz pela Constituição da República, que reflete a Lei Maior da Fede-
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ração. Assim, a competência do Município é aquela que lhe foi concedida pela
Carta Federal: lá deve ser buscada e na Lei Orgânica deve ser repetida, sem
qualquer acréscimo ou modificação.

18. Antes, porém, de se mencionar e analisar a competência municipal,
cumpre-nos discutir o teor do artigo 29 da Constituição da República, que versa
sobre alguns assuntos de trato obrigatório pela Lei Orgânica, já que também
conferidos à órbita de regramentO pelo Município.

O citado artigo 29, em seu "caput", dispõe sobre o papel da Lei Orgânica:
reger o Município, atendidos os princípios das Constituições da República e
Estadual e os preceitos que arrola. Tais preceitos são, portanto, comandos pre-
estabelecidos pela Constituição da República para o Município, os quais deve-
rão constar da respectiva Lei Orgânica. Vejamos cada um:

a) Art. 29, 1:

1. - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para
mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o
País:"

É a expressão da autonomia política do Município, mediante eleição direta
e por voto universal para os cargos de natureza política do Governo municipal.

b) Art. 29,li:

« - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do
término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no
caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores:"

Estabelecimento do prazo para as eleições municipais, com a previsão
de dois turnos para a eleição do cargo de Prefeito em Municípios com mais de
duzentos mil eleitores.

c) Art. 29, III:

- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 12 de janeiro do ano
subseqüente ao da eleição:"

Fixação da data de posse e início do governo dos eleitos.

d) Art. 29, IV:

- número de Vereadores proporcional à população do Município,
observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um
milhão de habitantes;
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b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios
de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos
MunjcI'ios de mais de cinco milhões de habitantes.

E inovadora essa regra. Passou a ser exclusiva do Município a respon-
sabilidade pela fixação do número de Vereadores à sua Câmara Municipal,
conforme for deliberado na Lei Orgânica. Veja-se que praticamente todos os
Municípios inserem-se na primeira hipótese (até um milhão de habitantes), o que
lhes faculta a Possibilidade de terem de nove a vinte e um Vereadores. É evi-
dente que deve predominar o bom senso, e os Municípios pequenos não au-
mentarão o número de membros de sua Câmara aos níveis mais compatíveis
com os Municípios mais populosos. De toda sorte, caberá a decisão à Câmara,que irá estabelecer, na Lei Orgânica, o número de Vereadores.

e) Art. 29,V:

"- remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fi-
xada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subseqüente, observa-
doo que dispõem os arts. 37, XI, 150, li, 153, III, e 153, § 2, 1;"

'Aqui se está diante de outra inovação interessante da Carta Federal. Atri-bui-se aos Vereadores fixar os próprios subsídios, estabelecendo-os em cada
legislatura para vigorar na seguinte. O mesmo critério aplica-se aos subsídios
do Prefeito, cujo valor não poderá ser excedido pela remuneração dos Vereado-
res. Em qualquer caso, incidirão os descontos relativos a imposto sobre a ren-
da. A regra, portanto, é clara: a legislatura que finda fixa os subsídios para a se-
guinte. Indaga-se: e caso esta não o faça? Nesta hipótese, prevalecerá o dis-
posto na Constituição Estadual, cujo dispositivo respectivo tem a seguinte re-dação:

"Art. 179 - A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores será
fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subseqüente.

Parágrafo único - Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer
a competência de que trata este artigo, ficarão mantidos, na legislatura subse-
qüente, os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último exercício
da legislatura anterior, apenas admitida a atualização dos valores."

f) Art. 29, VI:

"- inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e vo-
tos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;"

Representa uma espécie de imunidade parlamentar mais restrita, umavez que limita a inviolabilidade dos Vereadores em razão dos atos inerentes ao
exercício do mandato e aos limites do Município. De toda sorte, a evolução em
relação ao regime anterior é notável.

g) Art. 29, VII:

"- proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simila-
res, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Con-
gresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, para os membros da
Assembléia Legislativa;"

As proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, serão ob-
jeto de trato pela Lei Orgânica, que deverá pautar-se, no que couber, pelas
mesmas regras relativas ao Congressista e ao Deputado Estadual. O trata-
mento uniforme pela Lei Estadual está superado para essas hipóteses.

h) Art. 29, VIII:

- julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;"

Foro privilegiado do Prefeito, que recebeu tratamento mais condigno à
sua posição.

i) Art. 29, IX:

"- organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara
Municipal;"

A Lei Orgânica deverá disciplinar, conforme veremos adiante, seu papel
legislativo (elaborar as leis) e fiscalizador (controlar o desempenho do Executi-
vo, especialmente quanto a gastos públicos). A Câmara é reforçada como Po-
der.

j) Art. 29, X:

- cooperação das associações representativas no planejamento

municipal;"

Esse comando, a ser explicitado na Lei Orgânica, expressa a participa-
ção comunitária na gestão de seu interesse, através da cooperação das asso-
ciações representativas (inclusive de profissões, de setores produtivos e de
trabalhadores) no planejamento municipal.

1) Art. 29, XI:

- iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do
Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos,
cinco por cento do eleitorado;"

Instituto da democracia direta, a iniciativa popular de projetos de lei é
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conferida a 5°, (cinco por cento) do eleitorado. Nesse caso, esse segmento
equipara-se a um parlamentar, no direito de apresentar projeto de lei.

m) Art. 29,XII:

"- perda do mandato de Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo
unico.

Hipótese de perda do mandato de Prefeito que assumir outro cargo ou
função pública, salvo em virtude de concurso público.

Assim, esses comandos são normas de preordenação para a Lei Orgâni-
ca Municipal e nela deverão ser repetidos sem maiores alterações (incisos 1, II,
lii, V, VI, VIII, Xl e XII), enquanto os preceitos contidos nos incisos IV, VII, IX e
X deverão ser desenvolvidos na respectiva Lei Orgânica, conforme deliberar a
Câmara.

19. Após esta análise do artigo 29 da Carta Federal, devemos voltar à
discussão da competência municipal, conforme estatuída naquele diploma bási-
co.

Em relação à competência do Município, a Constituição da República
trouxe algumas novidades. Basicamente, são dois tipos de competência,
quanto à sua natureza: a executiva e a legislativa.

O Município, basicamente, tem sua competência principal elencada no
art. 30 da Constituição da República, que lhe concede atribuições privativas e
suplementares, tanto legislativas quanto executivas. E o que passaremos a
analisar.

a) Art. 30, 1:

"- legislar sobre assuntos de interesse local;"

Exprime a competência privativa do Município para legislar sobre maté-
rias de interesse local. É evidente que a expressão "interesse local" sucede ao
tão discutido "peculiar interesse", da ordem constitucional anterior. Precisar,
com exatidão, o real significado e alcance desta expressão é um dos desafios
da Constituição da República.

b) Art,30,li:

"- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;"

É interessante observar que o Constituinte Federal facultou ao Município
ampla competência legislativa suplementar em relação às normas federais e

estaduais, no que couber. A expressão "no que couber" aproxima-se da ante-
rior "interesse local", na dificuldade de se indicar seu nítido contorno. Todavia,
abre-se, aqui, uma formidável opção para o legislador local adequar à sua reali-
dade os ditames das normas de esferas superiores, desde que cuide de não
provocar conflitos normativos (entre as diversas leis).

c) Art. 30, III:

- instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publi-
car balancetes nos prazos fixados em lei;"

Essa competência expressa a autonomia financeira municipal, a ser mais
bem estudada em tópico especifico, adiante.

d) Art. 30, IV:

- criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação esta-
dual;"

A disposição sobre Distritos, unidades administrativas dos Municípios, fi-
cou reservada, quanto a critérios gerais, para o Estado. Contudo, sua criação,
organização e supressão, atendida a legislação estadual, remanesce na com-
petência municipal.

e) Art. 30,V:

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte co-
letivo, que tem caráter essencial;"

Matéria de importância absoluta, temos a competência do Município para
prestar, direta ou indiretamente, os serviços públicos de interesse local. Nova-
mente a expressão "interesse local" acarreta dificuldade para se identificar o
total alcance do dispositivo. Entretanto, como expressão de sua autonomia ad-
ministrativa, é atribuição local a organização e a prestação dos serviços consi-
derados de interesse local, todos a serem objeto, mesmo que de passagem, da
Lei Orgânica. Especial realce foi concedido ao transporte coletivo urbano, cuja
essencialidade foi reconhecida. Nos Municípios integrantes de Região Metropo-
litana, é possível o conflito de competências, por ser o transporte, tipicamente,
uma função, no caso, de interesse metropolitano.

f) Art. 30, VI:

- manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental;"
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A previsão do serviço público de educação pré-escolar e ensino funda-
mental, por sua excelência, merece destaque no texto. Deixamos a análise
dessa competência para o tópico especifico da educação.

g) Ar130,Vll:

- - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da população;"

O serviço público de saúde, unificado em um sistema único, recebe, tam-
bém, destaque no texto constitucional, como competência municipal. Será,
igualmente, tratado em parte própria deste trabalho.

h) ArL3O,VIII:

Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, me-
diante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;"

Como se verá, a política urbana ficou reservada para o Poder Público
Municipal. Assim, esta matéria será daquelas em que o Município mais poderá
avançar, a começar pelas suas diretrizes, a figurarem na Lei Orgânica.

1) Art. 30, IX:

- promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, obser-
vada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual."

Atribuição de cunho executivo, relativa à proteção ao patrimônio histórico-
cultural local. A Lei Orgânica deverá adotar instrumentos para efetivar essa
promoção.

20. A par dessas competências próprias do Município, ora citadas, te-
mos que a Carta Federal também reservou aos Municípios, em comum com a
União e os Estados (além do Distrito Federal), as competências de cunho exe-
cutivo, do art. 23, que passamos a estudar.

a) Att 23, 1:

"- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições de-
mocráticas e conservar o patrimônio público;"

São atribuições inerentes ao Estado de direito democrático.
b) Art.23,Il:

"- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;"

Volta-se a observar a relevância da questão da saúde pública. Esta atri-
buição deve ser compatibilizada com o art. 30, Vil, e os arts. 198 e 200 da Carta
Federal, conforme veremos adiante.

c) Art. 23, III:

- proteger os documentos, as obras e outros bens de valor históri-
co, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sí-
tios arqueológicos;"

Essa atribuição, de amplo alcance, visa a proteger o patrimônio material e
imaterial, estando Óm sintonia com o inciso adiante, bem como com os arts. 30,
IX, e 216 da Constituição da República.

d) Art. 23, IV:

- impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;"

A referida competência vincula-se à anterior e será mais bem desenvolvi-
da em tópico específico.

e) Art,23,V:

"- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciên-
cia;"

É atribuição de caráter genérico, a sinalizar uma política de fomento à
educação, em sentido amplo.

f) Art. 23,VI:

- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;"

A proteção ao meio ambiente, a ser objeto, igualmente, de tópico específi-
co, representa, hoje, um dos maiores anseios da sociedade, a merecer, por-
tanto, tratamento privilegiado na Lei Orgânica.

g) Art. 23, VII:

- preservar as florestas, a fauna e a flora;"

A preservação ora almejada incluiu-se, de forma geral, na competência
do inciso anterior.
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h) Art. 23, VIII:

- - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar;"

De natureza econômica, essa competência comum insere-se na órbita do
fomento das atividades produtivas, sendo muito relevante para os Municípios
nitidamente rurais.

i) Art. 23, IX:

-- - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico;"

É atribuição de ordem social, referente a habitação e saneamento, este
intimamente ligado à saúde pública e reputado como serviço público de interes-
se local.

j) Art. 23,X:

- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;"

É outra competência de natureza social, que prevê a atuação estatal no
resgate da condição humana e da cidadania.

21. Todavia, a competência municipal não se exaure no conteúdo des-
ses dois artigos. Ao contrário, por todo o texto da Constituição da República
podemos encontrar comandos que refletem atribuições municipais. É o caso da
potftica urbana, da disciplina de seus servidores públicos, das normas orça-
mentárias, dos temas saúde e educação, entre outros. Ademais, resta ao Muni-
cípio competência não expressa na Carta Magna, mas implícita em decorrência
daquelas que lhe foram delegadas. Este é o caso, por exemplo, da competência
para organizar seus serviços administrativos e suas atividades de polícia admi-
nistrativa.

Com essa preocupação, o Constituinte Estadual mineiro, nos arts. 170 e
171, procurou sistematizar as matérias de competência do Município. Acredita-
mos que tais dispositivos, que guardam boa técnica, muito auxiliarão na correta
abordagem desse primeiro tema na elaboração da Lei Orgânica.

Em verdade, ousamos sugerir que parte dedicada à competência munici-
pal na Lei Orgânica se limite a harmonizar o conteúdo dos arts. 23 e 30 da
Constituição da República com o dos arts. 170 e 171 da Constituição do Esta-
do; estes últimos, evidentemente, para os Municípios mineiros. Não reputamos
adequada a tentativa de se exaurir, na Lei Orgânica, toda a competência muni-
cipal, por evidente impossibilidade. Assim, quanto mais se enumera, mais se
observa estar faltando alguma atribuição. O caráter genérico é, pois, recomen-
dável.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

1) Art. 23, XI:

- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;"

A despeito do monopólio da União sobre os recursos minerais, atribuiu-se
competência ao Município para acompanhar e fiscalizar a exploração desses
recursos em seu território, o que será muito útil em face do teor do art. 20, § 1,
da própria Constituição, que assegura aos Municípios participação ou compen-
sação financeira por essas atividades mineradoras.

m) Art.23,XII:

- estabelecer e implantar polflica de educação para a segurança
do trânsito."

Outro assunto tratado na Constituinte, a segurança do trânsito transfor-
ma-se em competência e responsabilidade comuns das esferas estatais.

22. Tema a merecer a atenção dos Vereadores é o relativo aos direitos
e garantias fundamentais dos cidadãos. Como os Municípios não têm a facul-
dade de dispor sobre a matéria, recomenda-se que a Lei Orgânica se limite a
fazer menção ao reconhecimento dos direitos elencados no art. 5 9 da Constitui-

ção da República e no art. 42 da Constituição Estadual, com propósito pedagó-
gico.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23. Tem fundamental relevo, na Lei Orgânica Municipal, a questão da
Administração Pública. De fato, como já se disse, a própria palavra "orgânica",
a adjetivar a lei, indica o relevo da organização administrativa em seu conteúdo.

Entre os vários temas a serem abordados neste tópico, ressaltam-se: os
princípios da administração, as espécies administrativas, a polícia administrati-
va, a licitação e os bens municipais. Vejamos cada qual.

Em primeiro lugar, deve-se reafirmar que os dispositivos do art. 37 da
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Constituição Federal são aplicáveis aos Municípios, bem como os princípios
administrativos adotados pela Constituição Estadual. Tais princípios, a serem
obrigatoriamente inseridos na Lei Orgânica, são os a seguir explicitados:

a) Legalidade - A conduta da administração municipal deve estar ampa-
rada por expressa disposição legal, ou seja, só se pode fazer aquilo que a lei,
expressamente, autoriza.

b) Publicidade - os atos de interesse da administração são públicos e,
portanto, acessíveis à população local.

c) Moralidade - A par de legal, o procedimento administrativo deve-se ca-
racterizar por sua probidade, objetivando somente o bem comum.

d) Impessoalidade - A administração deve tratar a todos igualmente, sem
conferir distinção e tratamento privilegiado a nenhum munícipe.

d) Razoabilidade - A conduta da administração deve-se pautar pelo equi-
lfbrio e bom senso, de forma a não prejudicar por excessos cometidos.

24. Outra questão que merece abrigo na Lei Orgânica, especialmente
nos Municípios com estrutura administrativa mais complexa, é a definição clara
das espécies administrativas que a compõem, ou seja, o que significa adminis-
tração direta e administração indireta.

Nesse sentido, recomenda-se que se mencione ser a administração di-
reta integrada pelos órgãos (secretarias, departamentos, etc.), enquanto a indi-
reta é formada por entidades (autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas). Veja-se que, quanto à administração di-
reta, não existe qualquer embaraço para que o Município, independentemente
de seu tamanho, adote em sua organização a figura das secretarias municipais.

Diante, ainda, dos princípios das Cartas Federal e Estadual, deve-se res-
saltar que as entidades administrativas têm por objetivo prestar serviços públi-
cos e não desenvolver atividades econômicas.

25. Os bens municipais, que integram o patrimônio público local, devem
ser objeto de menção especial, basicamente para se regular seu uso por parti-
culares, mediante cessão, concessão, permissão e autorização, sempre em
virtude de licitação.

Por sinal, a licitação deve ser mencionada, igualmente, no texto orgânico,
consoante o disposto ao nível federal e estadual. Podemos sugerir que a Lei
Orgânica estabeleça os valores de licitação em 114 (um quarto) daqueles pre-
vistos para a União, de forma a tornar mais rígido o procedimento. Lembramos
que essa matéria é de competência federal, no que toca a normas gerais, po-
dendo o Município suplementar a legislação existente.

26. Outro tema a ser abordado na parte referente à Administração Pú-
blica concerne aos serviços públicos, cujos princípios de execução (eficiência,
segurança, continuidade, tarifa justa e direitos dos usuários) são objeto obriga-
tório da Lei Orgânica.

Assim, o Município, que é autônomo para prestar os serviços de sua
competência, deve estabelecer, desde logo, os critérios para esta prestação,
quer sejam executados pela própria Administração, quer por particulares, me-
diante concessão.

27. A polícia administrativa municipal, referente ao exercício dos servi-
ços de interesse local, merece ser tratada na Lei Orgânica, pelo menos quanto
a seus princípios. Portanto, as atividades de fiscalização de competência muni-
cipal (obras, posturas, higiene, meio ambiente, sossego público, etc.), a serem
implementadas por órgãos de polícia administrativa local, devem ser regradas
no texto orgânico.

Ademais, o art. 144, § 8, da Constituição da República facultou ao Muni-
cípio a criação das guardas municipais exatamente para dar o suporte coerciti-
vo às medidas desta área. A opção pela criação da guarda e sua organização
geral devem ser tratadas na Lei Orgânica.

SERVIDORES PÚBLICOS

28. Visceralmente ligada ao tema anterior e também de relevância para
a Lei Orgânica é a questão dos servidores públicos municipais.

As regras dos arts. 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição da República são
de obrigatória observância pelo legislador local e são imprescindíveis no texto
da Lei Orgânica, com as devidas adaptações.

O mais importante, contudo, é a definição da natureza do regime jurídico
único do servidor local, exigido pelo comando do art. 39 da Carta Federal. A
nosso ver, não restam dúvidas de que o citado regime único seja de natureza
pública, isto é, caracteriza-se pelo vínculo unilateral, a se expressar pelo Esta-
tuto. Em síntese, o regime único é o regime estatutário. Assim já foi entendido
nas esferas federal e estadual, e não acreditamos factível que o Município, por
comodidade, opte pelo regime celetista, muito mais oneroso para o Erário, a par
de não se coadunar com diversos dispositivos constitucionais relativos aos
servidores, especialmente em relação à aposentadoria com proventos integrais.

Desse modo, sugerimos a adoção expressa do regime estatutário, consi-
derado por todos os especialistas como o próprio do serviço público, mediante
a previsão, ao nível de lei complementar municipal, do Estatuto do Servidor Pú-
blico Municipal.



28
29

Observa-se, ainda, que os empregados das empresas municipais (caso
existam) devem ser mantidos no regime celetista, uma vez que o regime único
(estatutário) tem seu âmbito previsto para a administração direta, autarquias
e fundações públicas. Os critérios de passagem para este regime único serão
objeto do citado Estatuto, a ser elaborado após a promulgação da Lei Orgânica.

Por outro lado, o mesmo art. 39 impõe a adoção dos sistemas de carrei-
ras para os servidores, a valorizar o agente público, mediante política do mérito
funcional. Caberá, também, à Lei Orgânica elaborar alguns critérios para estes
planos de carreira, conforme exigência constitucional.

29. Ainda dentro da questão "servidores públicos", constatar-se-á
grande pressão destes para a inserção de vantagens e adicionais no texto or-
gânico. Todavia, a boa técnica recomenda que tais detalhamentos devem ser
deixados para o respectivo Estatuto, sob pena de se estender, em demasia, a
Lei Orgânica. A Constituição Estadual abriga, neste setor, diversos dispositivos
mais próprios da legislação ordinária, por resultado da intensa pressão exercida
pelos segmentos interessados.

Contudo, deve-se sempre respeitar o alerta de que, pela nova ordem
constitucional, cabe a lei federal determinar o limite para a despesa pública com
servidores de qualquer esfera, hoje estabelecido em 65% (sessenta e cinco por
cento). Vantagens demasiadas não podem, pois, constar da Lei Orgânica, sob
pena de não serem implementadas, por falta de recursos.

PODER LEGISLATIVO

30. Será atribuição fundamental da Lei Orgânica dispor sobre os Pode-
res Municipais: o Legislativo e o Executivo.

Quanto ao Poder Legislativo, já observamos no item referente à "compe-
tência" alguns assuntos de seu interesse. Vejamos, agora, outros, de igual re-
levância.

Em primeiro lugar, impõe-se tratar do membro do Poder Legislativo, o Ve-
reador, cujo número será fixado pela Lei Orgânica, observados os limites da
Carta Federal. No seu exercício, o Vereador está sujeito às regras sobre proibi-
ções, impedimentos e perdas de mandato aplicáveis ao Deputado Estadual. O
critério para sua remuneração deve ser objeto de deliberação da Câmara na le-
gislatura anterior para vigorar na seguinte, tendo por limite o subsídio do Prefei-
to. Caso não ocorra esta fixação, deve a Lei Orgânica prever, em sintonia com
a Carta Estadual, a manutenção dos critérios vigentes no último mês da legis-
latura anterior. Tal comando está, por sinal, consoante com a douta interpreta-
ção do Tribunal de Contas.

Obriga-se, ainda, o Vereador a declarar seus bens, ao se empossar. Por
outro lado, foi-lhe assegurada ampla defesa nos processos em que for acusa-

do.

31. A própria Câmara Municipal, com sua organização básica, deve ser

objeto da Lei Orgânica.

Em relação à competência da Câmara, observa-se que é, no que couber,
com as devidas adaptações, a mesma prevista para a Assembléia Legislativa
Estadual. Assim, no âmbito municipal, a Câmara exercerá as mesmas atribui-
ções previstas, no âmbito estadual, para a Assembléia, conforme dispõe a
Constituição Estadual.

A Lei Orgânica deverá, ainda, regrar a competência da Mesa da Câmara,
das Comissões Permanentes e Provisórias, das Comissões Parlamentares de
Inquérito - CPls -, bem como fixar os períodos da sessão legislativa e as hi-
póteses de sessões extraordinárias. É evidente que o detalhamento destas dis-
posições restará para o trato no respectivo e novo Regimento Interno, a ser
elaborado após a promulgação da referida Lei Orgânica.

De todo modo, neste campo, é recomendável seguir o modelo das Cons-
tituições Federal e Estadual, com as devidas adaptações.

32. Outro assunto importante a merecer a atenção do Legislativo Muni-
cipal é o referente ao processo legislativo. Com  o advento da nova Constituição
está finda a obrigação municipal de se ater ao processo legislativo previsto na
Lei Complementar n2 3172, extremamente pobre. Doravante, conforme dispuser
a Lei Orgânica, o Município poderá adotar, o que se recomenda, o processo le-
gislativo completo, previsto na Carta Federal. A única exceção que se faz refe-
re-se à figura das medidas provisórias, cuja natureza não comporta sua previ-
são ao nível local. Assim, o processo legislativo municipal, a ser tratado na Lei
Orgânica e no Regimento Interno da Câmara, deverá, conforme o símile federal
e estadual, abrigar as figuras da emenda à Lei Orgânica ("quorum" de 213), da
lei complementar ("quorum" de maioria absoluta), da lei ordinária ("quorum" de
maioria simples), da lei delegada, dos decretos legislativos e das resoluções.

Quanto à legislação complementar, recomenda-se que a própria Lei Or-
gânica defina previamente alguns diplomas normativos que deverão satisfazer a
esta forma. Por exemplo, podemos citar como leis complementares desejáveis:
o Código Tributário, o Estatuto do Servidor, o Plano Diretor, entre outras.

Por outro lado, também seguindo o já disposto nas esferas federal e es-
tadual, a Lei Orgânica definirá as hipóteses e condições da delegação para o
Poder Executivo.
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33, Ainda dentro do processo legislativo, impõe-se reiterar a valoriza-
ção, no âmbito municipal, da participação popular, até com iniciativa de projetos
de lei. Essa participação, desejada pelo Constituinte Federal, deverá ser minu-
dada no texto da Lei Orgânica.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLES

34. No âmbito da competência do Poder Legislativo Municipal, estamos
diante de um tema que oferece rara oportunidade de inovação e avanço.

A fiscalização da Administração Municipal compete à Câmara Municipal,
mediante controle externo, a ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado. Este, ao analisar as contas anuais dos Prefeitos, emite um parecer
prévio, que será analisado pela Câmara. Somente pelo voto de dois terços de
seus membros poderá a Câmara julgar as contas sem se ater ao parecer da
Corte de Contas.

Esses dispositivos já são objeto das Cartas Federal e Estadual e devem
ser trazidos para a Lei Orgânica. E o chamado controle formal.

35. Entretanto, acreditamos que a Lei Orgânica não deve, neste setor,
limitar-se a este controle formal e, sim, desenvolver novos instrumentos de fis-
calização da administração local. Tais mecanismos inovadores podem ser cria-
dos em cada Município, da forma que lhe aprouver. Sugere-se, aqui, o incentivo
à participação popular.

Conforme, ainda, os modelos federal e estadual, poderá a Lei Orgânica
prever a criação do Conselho do Governo, com funções consultivas. Neste
Conselho deve-se prever a participação de Vereadores e de representantes da
comunidade local.

SISTEMA TRIBUTÁRIO

38. Caberá à Lei Orgânica disciplinar, em seu bojo, o Sistema Tributário
Municipal, nos moldes já estabelecidos pela Constituição Federal. Assim, neste
tema não poderá o legislador local pretender qualquer inovação, mas, tão-so-
mente, ordenar os dispositivos da Carta Federal sobre a matéria, relativos ao
Município.

Portanto, deverá a Lei Orgânica dispor, basicamente, sobre os tributos de
sua competência (impostos previstos no art. 156 da Carta Magna, taxas e con-
tribuições de melhoria). São os seguintes os impostos municipais:

a) Art. 156,L

"- propriedade predial e territorial urbana;"

Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU -, cujas
alfquotas poderão ser progressivas, para garantir a função social da proprieda-
de e evitar a especulação imobiliária.

b)	Art. 156, li:

PODER EXECUTIVO

36. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, com o auxílio
de seus Secretários ou chefes de órgãos equivalentes.

A competência do Prefeito, ao nível local, equivale à do Presidente da
República e à do Governador do Estado, respectivamente, aos nrveis federal e
estadual. Assim, a Lei Orgânica, com as devidas adaptações, deve dispor so-
bre esta competência, obedecendo ao símile citado.

Observa-se que o Prefeito será julgado, por crimes, pelo Tribunal de Jus-
tiça e, tratando-se de infração Político-administrativa, pela Câmara Municipal,
sendo-lhe assegurada ampla defesa.

- transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direito a sua aquisição;"

As alíquotas deste imposto serão fixadas pelo próprio Município, obser-
vado o disposto no § 2 do mesmo art. 156.

c) Art. 156,Ht:

"- vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo
diesel;"

As alíquotas máximas deste imposto serão fixadas em lei complementar
federal, não excluindo a incidência do ICMS sobre a mesma operação.

37. Para melhor definição do Poder Executivo, ao nível da Lei Orgânica,
sugere-se dispor sobre os requisitos e competências do cargo de Secretário
Municipal, caso exista, no Município.

d) Art. 156,IV:

- serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 1,



32
	

33

"b", definidos em lei complementar."

As alíquotas máximas deste imposto serão fixadas em lei complementar
federal, excluídos os serviços prestados para o exterior.

A par desses impostos, integram o sistema tributário municipal:

a) taxas, decorrentes do exercício do poder de polícia ou do uso efetivo
ou potencial de serviço público local, a serem definidas no Código Tributário
Municipal;

b) contribuição de melhoria, em razão de obra pública municipal.

Como receita municipal, que pode ser mencionada na Lei Orgânica, para
efeitos pedagógicos, temos a participação do Município nos impostos federais e
estaduais, a saber

a) Art. 158,l:

- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;"

b) Art. 158,li:

- cinqüenta por cento do produto de arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles si-
tuados;"

c) Art. 158,lll:

- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus ter-
ritórios;"

d) Art. 158,IV:

"- vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica-
çao.

e) Vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento do produto da arreca-
dação dos impostos federais sobre a renda e produtos industrializados, a cons-
tituir o FPM - Fundo de Participação dos Municípios;

f) Vinte e cinco por cento sobre os dez por cento que pertencem ao Esta-
do do valor arrecadado pela União quanto ao imposto sobre produtos industria-
lizados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações;

g) Setenta por cento sobre o imposto do art. 153, V, quando se tratar de
ouro considerado como ativo financeiro.

Veja-se que os critérios de rateio das alíneas "d" e "f' acima são aquelas
previstas no art. 158, parágrafo único, da Constituição da República.

39. No que tange ao sistema tributário, devem-se repetir na Lei Orgâni-
ca, com a devida adaptação, ou a eles fazer menção, os limites do poder de tri-
butar, previstos nos arts. 150 a 152 da Carta Federal.

Por outro lado, devem-se evitar isenções tributárias no texto da Lei Orgâ-
nica, por criarem dificuldades para posterior revisão.

ORÇAMENTOS

40. A Lei Orgânica Municipal será, também, responsável pelo regra-
mento do orçamento municipal. Em razão do tamanho do Município e da com-
plexidade de suas atividades, pode-se sugerir o modelo adotado pela Constitu-
tição Estadual: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual. Nos Municípios menores não cremos necessário o plano plurianual. To-
davia, as diretrizes orçamentárias, mediante lei, e o orçamento, que deverá ser
uno, são imprescindíveis.

O teor do art. 167 da Carta Federal deve ser repetido na Lei Orgânica e
sugere-se a participação do Legislativo e dos representantes da comunidade,
juntamente com o Executivo, na elaboração das diretrizes orçamentárias, que
irão dar as balizas para a lei do orçamento.

Veja-se que o art. 166 da Carta Federal, com as devidas adaptações,
também deve ser inserido na Lei Orgânica, por ser de suma relevância.

Caso se opte pelo plano plurianual, impõe-se exigir a compatibilidade da
Lei de Diretrizes Orçamentárias com o seu teor, que deverá refletir a preocupa-
ção de crescimento econômico e estrutural do Município. Repete-se que o or-
çamento municipal caracteriza-se por sua unidade, não se devendo mencionar
orçamento fiscal, de investimento ou de seguridade social. O orçamento, para
sua melhor compreensão, deverá ser uno.

SERVIÇOS PÚBLICOS

41. A Lei Orgânica terá especial relevo ao dispor sobre os serviços pú-
blicos de interesse local. Já tivemos a oportunidade de discutir a competência

u
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municipal para prestar estes serviços, consoante os arts. 23 e 30 da Carta Fe-
deral. Agora, vamos ver, mesmo que em rápidas pinceladas, alguns destes
serviços, cuja natureza primordial exige tratamento mais detalhado, já ao nível
da Lei Orgânica.

Tais atividades, por refletirem características peculiares de cada Municí-
pio, servem de diferenciadores para os entes locais, ou seja, cada Lei Orgânica
deverá dar ênfase ao serviço que lhe for mais relevante. Assim, um Município
histórico deverá melhor desenvolver a proteção ao patrimônio cultural, enquanto
um Município muito castigado pela poluição dedicar-se-á mais à seção relativa à
proteção ao meio ambiente.

Vejamos, portanto, algumas destas principais atividades:

SAÚDE PÚBLICA

42. A Constituição da República tornou institucional o Sistema Único de
Saúde - SUS -, abrigando em um feixe único os serviços de saúde federal,
estadual e municipal. Entretanto, remanesceram várias competências munici-
pais neste setor (arts. 23, II; 30, VII; 198, parágrafo único).

A Lei Orgânica deve, assim, tratar da saúde, adaptando as disposições
federais e estaduais, conforme a realidade local. Observa-se que todo o elenco
de competências do art. 200 da Constituição da República, a ser desenvolvido
pelo SUS, também concerne ao Município, uma vez que este integra o sistema
e pode legislar suplementarmente sobre a matéria.

Deve-se alertar para o fato de que o caráter de publicização dado ao sis-
tema de saúde não pode ser invertido, ao nível local.

Neste setor, deve-se versar, ainda, sobre a assistência social, isto é, so-
bre o auxílio devido pelo Poder Público local aos desempregados, idosos e ca-
rentes, inclusive crianças. Essa política social deve ter seus princípios tratados
na Lei Orgânica, por refletir típica opção de cunho local. Como resultado, medi-
das relativas à extinção da mendicância, ao amparo de idosos e menores
abandonados e de deficientes, inclusive as formas de melhor integrá-los na so-
ciedade, serão objeto da Lei Orgânica.

Não se pode, por outro lado, ao nível local, versar sobre seguridade so-
cial, que em sentido técnico significa medidas previdenciárias, que são privati-
vas da União, Ao Município só cabe dispor sobre a previdência de seus pró-
prios servidores municipais, estatutários.

EDUCAÇÃO

43. A educação foi alçada, pela Carta Federal, ao patamar de direito
subjetivo público, ou seja, é direito do cidadão exiqir do Poder Público acesso
ao ensino público gratuito. Seu não-oferecimento, ou oferecimento irregular, im-
portará responsabilidade da autoridade.

O ensino é competência concorrente dos três níveis de Poder. Para o
Município, temos os arts. 23, V; 30, Vi; 211, § 12 e 2, todos da Constituição da
República.

Caberá, pois, à Lei Orgânica, além de adaptar, no que couber, os disposi-
tivos relativos à educação já constantes da Carta Federal, dispor sobre o tema,
com o cuidado de não invadir a competência da União para legislar sobre as di-
retrizes do ensino nacional. O que se admite, ao nível local, é a disciplina da or-
ganização das escolas municipais, o critério de provimento de seus diretores, a
adoção de alguma disciplina optativa ou de alguma atividade característica do
Município.

Caso o Município mantenha instituição pública de ensino superior, deve,
igualmente, abordar a questão deste nível de ensino, mas sem se esquecer da
sua prioridade constitucional para com o ensino elementar.

Dependendo da característica local quanto à atividade econômica, pode-
mos ter algum dispositivo dedicado ao fomento à ciência e tecnologia, espe-
cialmente se o Município for sede de indústrias de ponta em suas respectivas
áreas tecnológicas.

CULTURA

44. Necessariamente, a Lei Orgânica deverá abordar a questão cultural,
repetindo, devidamente adaptado, o texto federal respectivo e inovando naquilo
que lhe for característico. A competência municipal para essa atividade encon-
tra-se expressa nos arts. 23, V; 30, IX; 216, § 1 9 e 2, todos da Constituição
da República.

Neste setor, cada Município, de acordo com as suas peculiaridades, de-
verá tentar dispor de forma a proteger e preservar a cultura local, mediante
ações do Poder Público e dos particulares, estes mediante incentivo.

Dentro desta área, compete ao Município preservar o seu patrimônio his-
tórico e cultural, devendo a Lei Orgânica, no que lhe seja possível, adotar os
instrumentos jurídicos necessários a esta preservação. Veja-se que esta políti-
ca preservacionista está ligada aos critérios a serem escolhidos para a política
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urbana, no Plano Diretor. Nesta hipótese, veja-se o art. 23, incisos III e IV, da
Constituição da República.

MEIO AMBIENTE

45. Outro tema de primeira grandeza, a ser abordado necessariamente
pela Lei Orgânica, inclusive pela sua relevância recente, é a proteção ao meio
ambiente. A competência municipal para tanto encontra-se expressa nos arti-
gos 23, VI e Vil, e 225, § 1, da Carta Federal.

Nesta hipótese, a Lei Orgânica, a par de trazer ao nível local os dispositi-
vos federais e estaduais, devidamente adaptados, deverá introduzir novos co-
mandos que se façam necessários para a proteção do meio ambiente em face
da realidade local.

Assim, o trato a ser dado ao tema em um Município industrial é, obvia-
mente, diverso daquele a ocorrer em um Município rural.

Recomenda-se, de toda sorte, a mobilização da comunidade local para
auxiliar o Poder Público, mediante a sua organização e cooperação, por meio
de Conselhos de Defesa do Meio Ambiente, compostos por segmentos sociais
e por corpos de voluntários para a sua vigilância e proteção.

Também, aqui, nota-se a estreita interação com a política urbana, a ser
adotada.

LAZER

46. A política oficial do lazer, que engloba, também, o desporto, deverá
ser objeto da Lei Orgânica.

Tal matéria insere-se no conceito do interesse local e representa ativida-
de vital para o pleno desenvolvimento dos Municípios, que necessitam, a par de
seu labor, de práticas desportivas e de lazer, ambas fomentadas e estimuladas
pela municipalidade.

Pode a Lei Orgânica, igualmente, estabelecer estímulos fiscais para o
patrocínio das práticas esportivas e da manutenção, por empresas privadas, de
entidades recreativas.

FAMÍLIA, CRIANÇA, IDOSO, ADOLESCENTE E PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA

47. A par dos dispositivos referentes a esse tema, também objeto da

"assistência social", os segmentos sociais - criança, adolescente, idoso e
portador de eficiência - devem receber tratamento privilegiado do Poder Públi-
co, por meio da Lei Orgânica, na proteção de seus interesses e na defesa de
sua ativa participação na vida social.

A família, ora reconhecida como unidade básica da sociedade, deve tam-
bém ser mencionada, para sua proteção. Todavia, deve-se evitar o trato de te-
mas familiares próprios do Direito Civil e, portanto, privativos da União.

No que toca aos portadores de deficiência, ressalta-se a necessidade de
se dispor sobre a adaptação de logradouros e edifícios públicos para o seu ple-
no acesso, bem como dos veículos de transporte coletivo.

Também neste setor, a Lei Orgânica pode adotar critérios de participação
comunitária no auxílio ao Poder Público e na tomada de decisões relativas a
estes assuntos.

SANEAMENTO E HABITAÇÃO

48. Conforme o art. 23, IX, da Carta Federal, é competência do Municí-
pio, em comunhão com a União e o Estado, promover programas de habitação
e saneamento básico.

Por serem, evidentemente, de interesse local, tais atividades devem ser
objeto da Lei Orgânica, a definir os princípios para a implementação dessas p0-
Ricas, em estreita harmonia com as diretrizes urbanísticas.

Caso o serviço público de saneamento seja concedido a empresa esta-
dual ou a particular, impõe-se dispor, ainda que genericamente, sobre as garan-
tias de execução satisfatória de tal serviço.

TRANSPORTE

49. O transporte coletivo foi destacado pelo art. 30, V, da Constituição
da República como serviço público municipal, recebendo, também, o caráter da
essencialidade, o que o torna prioritário ao nível local.

Desse modo, a Lei Orgânica deverá abordar esse tema, através das
condições mínimas de sua prestação, pelo próprio Município ou por particular,
mediante concessão precedida de licitação. Recomenda-se a adoção de seve-
ros critérios de fiscalização na execução desse serviço, por meio, inclusive, da
ação dos usuários.

Por outro lado, a fixação das tarifas, por sua delicadeza, poderá, também,
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ter seus parâmetros tratados pela Lei Orgânica. De toda sorte, deve-se prever,
por meio de lei ou decreto, a aprovação do Regulamento Municipal de Trans-
porte Coletivo, a normatizar toda esta atividade no âmbito local.

50. Ao elaborar este pequeno elenco exemplificativo de serviços públi-
cos, tivemos por objetivo, tão-somente, fazer alguns alertas sobre temas da Lei
Orgânica. Assim, o rol descrito não é exaustivo, isto é, não esgota a competên-
cia local, cujas características, muito amiúde, poderão exigir que a Lei Orgânica
verse sobre outros serviços públicos.

ORDEM ECONÔMICA

51. A despeito da não-autonomia municipal para dispor sobre atividades
econômicas em geral, deve a Lei Orgânica repetir, em seu conteúdo, os princr-
pios básicos da ordem econômica ao nível da Federação (ad. 170 da Constitui-
ção da República).

Alguns daqueles temas podem e devem ser desenvolvidos pela Lei Or-
gânica. Por exemplo, a defesa do consumidor, a merecer a atenção do legisla-
dor municipal, para o seu disciplinamento em âmbito local.

Por Outro lado, em face das características econômicas de cada Municí-
pio, deverá esta lei adotar normas para o seu fomento e estímulo. Desse modo,
sendo minerador o Município, deverá a Lei Orgânica dispor sobre a atividade
mineradora, dentro de sua competência, estimulando essa atividade, ao mesmo
tempo em que deve proteger integralmente a condição de equilíbrio do meio am-
biente. Caracterizado o Município como rural, comercial ou industrial, a Lei Or-
gânica deverá abrigar dispositivos de incentivo às respectivas atividades e de
proteção em relação a possíveis fatores de desagregação, como, a título de
exemplo, o êxodo rural em um Município agrícola.

No que tange, ainda, à ordem econômica, poderá a Lei Orgânica estabe-
lecer os critérios definidores, ao nível local, das microempresas, para estas rè-
ceberem os favores fiscais próprios de sua condição. Não se recomenda, como
já se disse, que a Lei Orgânica, ela própria, conceda isenções e benefícios fis-
cais, mas deverá estabelecer os critérios genéricos para essas concessões, a
serem opera cionalizados por meio da legislação inferior.

Nos Municípios maiores, sugere-se que a Lei Orgânica preveja o Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico, a expressar o planejamento local
para o seu incremento econômico. Tal Plano, de duração plurianual, estabelece-
rá as condições de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada,
com o objetivo de efetivar o crescimento do Município. As diretrizes desse Pla-
no irão definir os critérios do plano plurianual de investimento (o orçamento plu-
nanual) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

POLITICA URBANA

52. Tema dos mais importantes a ser objeto da Lei Orgânica é a ques-
tão da polftica urbana.

De fato, o artigo 182 da Carta Federal cominou ao Município a responsa-
bilidade pela gestão da política urbana, que se revela, assim, como atribuição
exclusiva do ente local.

O citado comando constitucional alude às diretrizes do desenvolvimento
urbano, cujo objetivo será garantir a efetividade das funções sociais da cidade e
o bem-estar de seus habitantes. Tais diretrizes são aprovadas em lei municipal
e irão estabelecer os critérios para o plano diretor, este obrigatório para todas
as cidades com mais de 20 mil habitantes e caracterizado como o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Veja-se que o plano diretor, instrumento acima citado, é composto por vá-
rias leis, todas compatíveis com as diretrizes urbanísticas, quais sejam: Lei de
Uso e Ocupação do Solo, Lei do Parcelamento do Solo, Código de Obras e Có-
digo de Posturas. Todos estes diplomas legais, que formam o plano diretor, têm
por objetivo garantir a função social da propriedade, no ordenamento urbano da
cidade.

A Lei Orgânica, dentro deste quadro, deve estabelecer, tão-somente, os
critérios gerais de definição das diretrizes urbanísticas, deixando à legislação
infra-orgânica dispor exaustivamente sobre a matéria. Todavia, por seu caráter
principal na estrutura normativa municipal, não pode a Lei Orgânica furtar-se a
dispor sobre o tema, mesmo que em generalidades. Tais regras devem ater-se
às características urbanas da cidade, procurando assegurar a preservação
dessa identidade, bem como promover o crescimento urbano de forma ordena-
da e planejada.

Por sua natureza, a política urbana está visceralmente ligada às questões
do meio ambiente, do patrimônio histórico, do transporte e do saneamento bási-
co.

53. Por se tratar de questão eminentemente municipal, a Constituição
do Estado limitou-se a tecer regras para as entidades estaduais concessioná-
rias de serviço público, bem como incluiu o estímulo de recursos estaduais para
os Municípios já dotados de plano diretor que tenha incluídas as seguintes dire-
trizes:

a) Art. 245, § i, 1:

"- ordenamento do território, sob os requisitos de zoneamento e do
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;"



b) Art. 245, § 1, II:

"- aprovação e fiscalização de edificações, observadas as condi-
ções geológicas, minerais e hidricas e respeitado o patrimônio cultural a que se
refere o art. 211 desta Constituição, entre outros requisitos compatibilizados
com os da alínea;"

c) Ad. 245, § 12, 111:

"- preservação do meio ambiente natural e cultural;"

d) Ad. 245, § 1, IV:

- garantia do saneamento básico;"

e) Art. 245, § 1, V:

- urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas,
preferencialmente sem remoção dos moradores;"

1) Ad. 245, § jQ, VI:

"- participação das entidades comunitárias no planejamento e con-
trole da execução dos programas a elas pertinentes;"

g) Ad. 245, § 1, Vil:

"- manutenção de sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e
destinação final do lixo urbano;"

h) Art. 245, § 12, VIII:

"-

	

social."	
reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho

Assim, ao Município que acatar, em seu plano diretor, as diretrizes acima
serão destinados, prioritariamente, recursos estaduais para o desenvolvimento
da respectiva política urbana. Tais diretrizes surgem, portanto, como uma inspi-
ração para a Lei Orgânica, que, repita-se, deve estabelecer os critérios gerais
para a sua adoção.

COOPERAÇÃO

54. Caberá, ainda, à Lei Orgânica dispor sobre as formas e critérios pa-
ra a cooperação do Município com outros Municípios e com o Estado.
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A Carta Estadual dispôs sobre a cooperação Estado-Município, a se efe-
tivar sempre mediante convênio, o que resguarda a autonomia local. Interes-
sante notar, também, a possibilidade de se associar com outros Municípios,
mediante convênio, para o exercício de funções públicas de interesse comum.
Tal associação pode, igualmente, dar-se pela participação em entidade intermu-
nicipal (exemplo: autarquia ou empresa estatal), para a execução de obras ou
serviços de interesse comum.

No campo da cooperação, é de bom alvitre ressaltar, ainda, a figura da
microrregião, à qual a Constituição Estadual conferiu a qualidade de entidade
associativa, isto é, sua criação dependerá da iniciativa dos Municípios interes-
sados, a provocarem a edição da respectiva lei estadual.

Desse modo, deverá a Lei Orgânica definir os parâmetros para essa par-
ticipação do Município, quer na microrregião, quer em convênios ou em entida-
des intermunicipais.

55. Outro tópico a se destacar, neste caso quanto à assistência muni-
cipal, é o auxflio que deverá ser prestado pelo Estado aos Municípios de escas-
sas condições de propulsão sócio-econômica, conforme dispõe a Constituição
Estadual. Por ser atribuição do Estado, tal assistência não deve ser objeto da
Lei Orgânica.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

56. Por fim, a Lei Orgânica deverá tratar das disposições gerais e das
transitórias.

As disposições gerais têm caráter permanente, mas a natureza especifi-
ca dessas disposições, a despeito do nome gerais", não comporta sua adoção
no texto permanente. Também dispositivos que não se quadrem nos títulos da
Lei Orgânica deverão ser deixados para essa parte.

Por sua vez, as disposições transitórias, basicamente, têm a função de
permitir a passagem do regime anterior para a situação nova, a ser introduzida
pela Lei Orgânica. Assim, dispositivos relativos a prazos, a situações de seg-
mentos específicos, a casos de operacionalização dos dispositivos do texto
permanente são típicos desta parte. Consoante sua denominação, tais disposi-
ções devem ser exauridas em cedo lapso de tempo, ou seja, não se caracteri-
zam pela perenidade, comum aos demais dispositivos da Lei Orgânica.

Aqui, cabe um grave alerta. Deve-se, ao máximo, evitar o uso das dispo-
sições gerais e transitórias para acomodação de situações de favorecimento de
grupos, especialmente de servidores municipais. Nesse campo, serão maiores
as pressões e as tentativas para o acolhimento de sugestões e emendas que,
muitas vezes, não expressam o interesse coletivo.
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IV - CONCLUSÃO

57. Ao concluir este trabalho, reafirmamos que procuramos dar uma vi-
são panorâmica do tema Lei Orgânica Municipal, com base, especialmente, na
experiência que acumulamos no exercício da função de Relator da IV Assem-
bléia Constituinte do Estado de Minas Gerais.

Impõe-se registrar que a elaboração da Lei Orgânica expressa o mo-
mento máximo da autonomia municipal e, para tanto, deve ser revestido de to-
dos os cuidados e cautelas, para que o processo local reflita, de fato, o anseio
popular.

O prazo é exíguo (seis meses), mas suficiente para a elaboração dessa
lei básica. Caso o Município, por meio de sua Câmara Municipal, que, diga-se
de passagem, assume papel de prestígio e co-responsabilidade pelo Governo,
não promulgue a tempo a Lei Orgânica, continuará a ser regido pela Lei Com-
plementar n9 3172, que dispõe sobre a organização municipal, em caráter uni-
forme para todo o Estado, conforme determina a Constituição Estadual.

Contudo, deve-se afastar essa hipótese, tendo-se em vista que a Lei Or-
gânica é o documento normativo máximo do Município, e, para não haver frus-
tração da população local, deve-se buscar a satisfação do prazo constitucional.

Desse modo, confiamos estar contribuindo para a elaboração dessa Lei
Orgânica, que abre uma nova era para os Municípios em todo o País, alçados
que foram à condição expressa de membros integrantes da Federação.
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