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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INFORMAcAO PREVIA N 2 58/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 2 130/99, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que estabelece a

obrigatoriedade de notificacao as Cârnaras Municipais de repasse de recursos financeiros

estaduais para os respectivos municIpios.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - 0 projeto obriga os orgâos da administração direta, as autarquias, as fundacoes

pblicas, as empresas pUblicas e as sociedades de econornia mista do Estado a notificarem

as Cârnaras Municipais os repasses financeiros efetuados, a qualquer tItulo, para Os

respectivos municIpios.
A notificação a ser postada no prazo máxirno de dois dias üteis, apOs a liberaçao do

repasse financeiro, incluirá, obrigatoriamente, o seu valor total e a sua finalidade. Quando a

liberaçao desse recurso resultar de convênio, incluirá tambérn o nürnero e a vigencia deste.

Dispãe, ainda, a proposição que as Cârnaras Municipais representarão ao Tribunal de

Contas do Estado, no caso de eventual descumprirnento do estabelecido na proposiçao.

2.2 - A notificacào ao Poder Legislativo Municipal do repasse de recursos financeiros

feito pelos orgaos e entidades da adrninistracao estadual, que é o ponto principal do projeto,

constitui fator positivo, propiciando urna fiscalizacào efetiva da Câmara de Vereadores na

sua relevante missão de acompanhar e controlar os atos e gastos da administracao püblica

local, corn o auxIlio do Tribunal de Contas do Estado.

Todavia, o "caput" do art. 1 2 contérn urna impropriedade técnica por mencionar "Orgãos

e entidades da administracão direta", uma vez que no ârnbito desta não ha entidade, ou seja,



2

pessoa jurIdica, mas tão-sornente orgaos pblicos desprovidos de personificaçao. A

adrninistraçao direta ou centralizada é constitulda por urn conjunto de Orgãos sem

personalidade jurIdica, ao passo que a adrninistraçao indireta ou descentralizada é composta

por várias entidades dotadas de personalidade prOpria, autonornia administrativa e

financeira, que são as autarquias, as fundaçOes püblicas, as sociedades de economia mista
e as empresas püblicas.

Os Orgaos que integrarn a estrutura adrninistrativa do Estado, tais corno as Secretarias

de Estado e os orgaos autônomos, no ârnbito do Poder Executivo, são formas de

desconcentração administrativa. Esta consiste na repartição de atribuiçOes no interior d

uma mesma pessoa jurIdica, sern implicar a criação de urn novo ente. A descentralizaçao,

por sua vez, pressupoe pelo rnenos duas pessoas jurIdicas, urna vez que a titular originária

do serviço, por questoes de conveniència ou necessidade, transfere a sua execuçao para
outra entidade distinta do Estado.

2.3 - Assim, na linguagem jurIdico-administrativa, seria mais interessante alterar a

redação do supracitado dispositivo para não confundir os institutos da desconcentração e da

descentralizaçao, que, ernbora constituarn formas de descongestionarnento da

administraçao, possuern traços caracterIsticos e inconfundIveis. Consequenternente,

bastaria substituir a parte inicial do dispositivo pela expressão "os orgaos e as entidades da

adrninistração direta e indireta" para se corrigir o equIvoco, pois essa expressão compreend1

todos os orgaos püblicos da adrninistraçao central e as entidades descentralizadas

especificadas no texto da proposição.

0 art. 14, § l, da Carta rnineira enurnera todas as entidades integrantes da

adrninistração indireta estadual, corneçando pelas autarquias, de servico ou territorial, e

terminando corn as dernais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente

pelo poder püblico. Dessa forma, a simples mencao a expressão "adrninistração indireta" já

compreende todas as entidades arroladas no citado preceito constitucional, sendo
desnecessária a sua especificação.

2.4 - Por outro lado, o art. 2 2 do projeto rnerece atencão especial, visto que contérn urna
deterrninaçao destinada as Cârnaras Municipais, obrigando-as a representar a Corte de

Contas na hipótese de eventual desrespeito aos terrnos da lei.
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Ora, os municipios brasileiros são entidades poiltico-administrativas autônomas

componentes da nossa estrutura federativa, conforme o disposto nos arts. 1 2 e 18 da

Constituição da Repüblica. Consequentemente, não é Ilcito ao legislador ordinário estadual

criar obrigaçôes para as Câmaras de Vereadores, orgaos legislativos da administração

municipal, independentes e autônomos, sob pena de se contrariarem as premissas básicas

do ordenarnento constitucional brasileiro, que reconhece a autonomia dessas unidades

federadas.

Ao ensejo, e oportuno assinalar que, no Brasil, o municIpio ocupa uma posição singular

no seio da Federação, uma vez que é parte viva da nossa estrutura federativa, juntamente

corn a União, os Estados e o Distrito Federal. Alias, o Brasil é o ünico pals do mundo em que

os municlpios desfrutam da trIplice autonomia polItica, administrativa e financeira

reconhecida no texto constitucional, o que constitui a peculiaridade do Estado Federal

brasileiro, caracterizado pela repartição de atribuiçoes entre as diversas coletividades

reg ionais.

2.5 - Na grande maloria dos palses, os municIpios não passarn de mera circunscricao

territorial ou administrativa, desprovidos de autonomia na conducão de suas atividades.

Apenas a tItulo de ilustracao, lembre-se que os Estados Unidos, o Canada, o Mexico, a

Alernanha, a Sulça e a Argentina, entre outros, são exemplos de Estados Federados que se

caracterizarn pela reparticão de competências entre a União (governo central) e os Estados-

Membros. Em todos esses paises existern municIpios, todavia eles não gozam de

prerrogativas de natureza polItica consagradas no estatuto constitucional, não fazendo parte

da estrutura federativa.

No Brasil, as competências dessas entidades federadas já se encontram delineadas na

própria Constituição Federal, cujo art. 30 enumera as principais atribuiçôes dos rnunicIpios,

entre as quais se destaca a prerrogativa para legislar sobre assuntos de interesse local. Este

é considerado pela doutrina dominante como o interesse predorninante do municIpio em

relacao ao eventual interesse estadual ou nacional, o que nao significa interesse exclusivo

ou privativo, ja que as açOes realizadas no âmbito do territOrio local se refletem nas demais

regiOes do Estado. Interesse local ou peculiar interesse e o que diz respeito diretarnente a

vida da comuna, merecendo disciplina pelos órgaos da prOpria administração municipal.
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Dessa forma, parece não ter fundamento constitucional o fato de o Poder Legislativo

Estadual estabelecer obrigaçoes ou deveres para o Poder Legislativo Municipal, que se

enquadra em outra esfera de poder e que dispOe de autonomia para gerir as suas prOprias

atividades, sem a interferência de orgaos externos, sejarn eles de âmbito estadual ou
federal.

2.6 - Por derradeiro, deve-se levar em consideraçào que a exigência prevista no

projeto, para que os Orgãos e entidades da administraçào estadual notifiquern as Câmaras

de Vereadores acerca do repasse de recursos financeiros, constitui fator altamente positivo,1

pois proporciona ao Orgao legislativo local exercer uma de suas mais relevantes atribuiçaes:

a fiscalizacao e o controle das acoes do Poder Executivo.

Na verdade, a ciência a ser dada a Câmara Municipal configura uma exigência que

atende a critérios razoáveis em razão de sua natureza investigatOria e por ser o legItimo

controlador dos gastos da administraçao local, corn o auxIlio do Tribunal de Contas do
Estado.

3- TRAM ITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissöes de Constituicao e

Justiça e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 30/3/99.
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