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1. DA CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município se compõe de um território e de um a-
grupamento humano, vale dizer pessoas que vivem no local,
formando, pois um agrupamento social. Ditas pessoas tm no
território do Município a sua residãncia e exercem nele uma
atividade econômica de modo que tenham recursos para sobre
viver. Assim, a atividade econômica, além da diversidade pe-
culiar a cada local, se apresenta variável no tempo, con-
forme a tradição dos habitantes, passando de pai para fi-
lho. E não se pode olvidar a formação étnica da população
local. Nem que, há pouco mais de um século, o trabalho era,
todo ele, executado por escravos. Com a libertação dos es-
cravos, houve, com o decorrer dos anos, uma emigração das
"fazendas", onde residiam os proprietários e seus operá-
rios, para o arraial mais próximo, dando lugar ao nascimen
to de um Distrito e, posteriormente, sua elevação à condi-
ção de Município.

Não se pode deixar de levar em consideração que,
ainda que precária, a comunidade local exerce, em determi-
nadas circunstincias, uma atividade coletiva, quer a deter
minada pelas festas religiosas, quer determinadas por ou-
tros eventos sociais.

(*)
Professor da Faculdade de Direito Milton Campos. Douto-

rando (Curso de Pós-Graduação da Fac.de Direito-UFMG).



Acresce que, mesmo não sendo intensa a atividade
econômica local, ela existe. Todos, de certa maneira, de-
senvolvem no territóriodo município um trabalho neces-
sitio e indispensável à sobrevivência de cada um e de seus
familiares.

O Município, que se compõe de território e povo,
é também uma entidade política de direito público interno.
Como unidade político-administrativa, surgiu com a Repúbli
ca Romana, interessada em manter a dominação das cidades
conquistadas pela força de seus exércitos. Então, segundo
a história, os vencidos ficavam sujeitos à imposição do Se
pado, obrigando-se a fiel obediência das leis romanas e re
cebiam certas prerrogativas, dentre as quais o privilégio
político de eleger seus governantes e dirigir a própria ci
dade - "jus suffragii". As comunidades que auferiam	tais
vantagens eram consideradas Municípios - "municipium".	E
havia, então, municípios de duas categorias: "municipia
caeritis e municipia foederata", conforme a maior ou menor
autonomia que desfrutavam dentro do Direito vigente - "jus
italicum". Nessas cidades, o governo era eleito pelos ho-
mens livres, os cidadãos do Município - "cives municipes",
visto que os peregrinos, incluindo-se nesta categoria os
estrangeiros originários da região dominada, não tinham di
reito de votar.

O Município português foi transplantado para o
Brasil Colónia com as mesmas organização e atribuições po-
líticas, administrativas e judiciais que desempenhavam no
Reino. Então, sob a vigência das três Ordenações: AFONSI-
NAS, MANUELINAS E FILIPINAS, as municipalidades brasilei-
ras foram dirigidas uniformemente por um Presidente, três
Vereadores, dois Almotacéis e um Escrivão. E mais um Juiz
de Fora vitalício e dois Juízes comuns, eleitos com os ve-
readores. Registre-se que, no período colonial, houve uma
restrição à expansão municipalista, pela idéia centraliza-
dora das Capitanias. Mas, com a Independência, pela Consti
tuição Imperial de 1824, novas diretrizés foram dadas às
Municipalidades brasileiras. Instituiram-se, então, Cãma-
ras Municipais em todas as cidades e vilas, com caríter ele
tivo e sob a presidência do Vereador mais votado (arts.167
e 168). A estas câmaras competia "o governo econômico e mu
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nie ipal".

Segundo Hely Lopes Meireiles, "durante os 40 anos
em que vigorou a Constituição de 1891, não houve autonomia
municipal no Brasil. Com a Revolução de 1930, a Constituía
te de 1934 inscreveu como princípio constitucional a auto-
nomia do Município, em tudo quanto respeite ao seu peculiar
interesse (art. 13). No "Estado Novo", originário do golpe
ditatorial de 10.11.1937, prevaleceu um regime de interven
ção nos Estados e nos Municípios.

Na Constituição de 1946, voltou a ser consagrada
a autonomia municipal, em preceito constitucional (art.28).
E, na Constituição vigente - EMENDA 1/1969, a autonomia mu
nicipal é assegurada:

1 - pela eleição direta de prefeito, vice-prefei
to e vereadores;

II - pela administração própria, no que respeite
ao seu peculiar interesse (art. 15).

2. DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

O Município, além de exercitar a competência no
que disser respeito ao seu peculiar interesse, cumprirá a
que lhe outorga o Constituinte Federal, mormente no que tan
ge à instituição de tributos especificados no ordenamento
constitucional.

É necessário, pois, estabelecer o real alcance da
expressão "peculiar interesse". 3. CRETELLA JÚNIOR, partin
do da premissa de que "peculiar interesse é predominância,
primazia e não exclusividade" extrai a conclusão "de que a
competência do Município é fixada pela peculiaridade, sin-
gularidade, prevalência ou primazia da matéria regulada".

Assim, um assunto de interesse local pode ser tam
bém da competência Estadual ou Federal. Destarte, apesar
da existência de planos nacionais de educação e de saúde,
conforme prevê o item XIV, art. 89, da Constituição Fede-
ral, não há impedimento para o Município executar, se ti-
ver recurso, e claro, um plano de educaçao, abrangendo
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todos os níveis de escolaridade (pré-primário, primário,
secundário: 19 e 29 graus, superior). Isto, porque o pecu-
liar interesse, não sendo determinativo da exclusividade,
pode perfeitamente se constituir em assunto que a comunida
de local entenda de suma importãncia. E a educação em to-
dos os níveis, em determinado Município, pode se apresentar
como reivindicação de toda a Comunidade. Vários pólos Uni-
versitários foram construídos pelo clamor populacional lo-
cal. Em Minas Gerais, há universidades ou unidades de ensi
no superior em Juiz de Fora, Uberaba, IJberlãndia, Alfenas,
Itaúna, Divin6polis, Varginha, Te6filo Otoni e Governador
Valadares, entre outras. Algumas se tornaram p6lo Universi
tários Regionais, mas não se pode esquecer que nasceram de
reivindicação da população local.

O Município pode, é sabido, contar com assistán-
cia médica assegurada por uma autarquia federal e ou servi
ço de assisténcia médica local, inclusive com hospital pr
prio. Estas atividades, como se vê, não são excludentes da
atuação, no mesmo setor, do Estado-membro, nem da União.
Mas existem serviços ou atividades que incumbem unicamente
ao Município: a limpeza das ruas, a coleta de lixo, a nume
ração e denominação das vias publicas e o calçamento, en-
tre muitas outras. Por outro lado, há também serviços que
já foram do interesse exclusivo do Município mas se torna-
ram de ámbito estadual, ou até mesmo federal, como é o ca-
so do fornecimento de energia elétrica, água e telefonia,
entre outros.

Não se pode esquecer que, num regime federativo,
há, pelo menos, três maneiras de repartir as competências
pelas entidades políticas:

a) exaustiva enumeração das competências atribuí-
das aos Estados-membros;

b) discriminação tão-somente das competências da
União, ficando tudo o mais para os Estados;

c) discriminação das competências dos Estados-mem
bros, ficando, pois, reservado ã União os poderes remanes-
centes.



No Brasil, pela Constituição vigente, foi adotado
o critério de se reconhecerem ã União apenas as competên-
cias que explícita ou implicitamente o Poder Constituinte
lhe tenha atribuído- Deste modo, toda competéncia que ex-
pressamente não lhe tenha sido atribuída cabe aos Estados-
membros, desde que não atribuídas aos Municípios. Assim,
no Brasil, os Estados-membros têm competência remanescente
ou residual, exceto quanto à repartição de competência em
matéria tributária. A competência tributária está reparti-
da exaustivamente pelas três entidades políticas, cabendo,
ainda, à União a denominada competência residual para ins-
tituir outros impostos, além dos previstos na lei fundamen
tal, desde que tenham como hipótese de incidênciaebase de
cálculo a que ainda não tenha sido utilizada para impostos
que sejam de sua competência, dos Estados-membros ou	dos
Municípios.

É evidente que o exercício de competência diz res
peito, de certa maneira, à "autonomia", prerrogativa polí-
tica outorgada pelo Constituinte às entidades estatais in-
ternas (União, Estados-membros e Municípios), para compor
o seu governo e prover à sua administração, de conformida-
de com o ordenamento jurídico. O conceito de autonomia não
se confunde com o de soberania.Soberania somente a União
a detém, eis que diz respeito à autodeterminação do Esta-
do, enquanto Nação. Diz, pois, respeito ao Poder de Repre-
sentação de uma Nação perante as demais, no relacionamento
entre Naç6es, do Direito Internacional Público. Em se tra-
tando de soberania, recorde-se a lição do eminente Profes-
sor GERSON DE BRITTO MELLO BOSON: "a soberania é um concei
to de elaboração metafísica, que vem sofrendo deslocamen-
tos de atribuição, pela necessidade de adequar-se à reali-
dade social e jurídica dos povos, em cada momento da Cultu
ra". " ... É necessário, pois, estabelecer duas orientações
para a imputação do conceito de soberania ao Estado: uma,
vertical, positiva; outra, horizontal, negativa. Em ambos,
a soberania tem sentido absoluto, pois não tem sentido pre
tender-se limitada a soberania. Acontece, porém, que só na
segunda orientação "é possível aplicar o conceito, ao Esta
do, com base no princípio da igualdade jurídica, de que de
correm outros princípios, como o de imunidade de jurisdi-
ção e o de não intervenção. A semelhança do que se	passa
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numa federação, em que os Estados-membros são iguais, go-
zam de imunidade de f6ro e da não intervenção uns antes os
outros, e são, portanto, soberanos no sentido horizontal,
mas tám por teto jurídico a Constituição do Estado federa-
do, que goza de soberania completa em face de Estados mem-
bros, - os Estados, no conceito internacional, gozam de so
berania horizontal, mas não da soberania vertical, de vez
que tãm por teto a ordem jurídica internacional, a que se
deve nessa conjuntura, imputar com legitimidade a sobera-
nia positiva. Fora disto haverá mera força, fato e não Di-
reito".

Sábia á a lição de Hely Lopes Meirelles, quando
assevera que a autonomia "á prerrogativa política concedi-
da e limitada pela Constituição Federal" e que "os Municí-
pios tâm a sua autonomia garantida constitucionalmente,não
como um poder de autogoverno decorrente da Soberania Nacio
nal, mas como um direito público subjetivo de organizar o
seu governo e prover a sua administração". E para o eminen
te mestre no regime constitucional vigente a autonomia mu-
nicipal não á uma "delegação do Estado-membro ao Município
para prover a sua administração". "É mais que delegação; á
faculdade política, reconhecida na própria Constituição da
República. Há, pois, um "minimum" de autonomia constitucio
nal assegurado ao Município, e para cuja utilização não de
pende a comuna de qualquer delegação do Estado-membro. Po-
de, entretanto, o Estado-membro delegar atribuições que am
pliem as franquias municipais, alám das estabelecidas na
Constituição da República, desde que não se despoje de po-
deres que lhe são privativos, por se referirem a interes-
ses regionais e não locais". Destarte, consoante os ensina
mentos do citado mestre, há que distinguir entre as duas
ordens de atribuições, na esfera de atuação do Município,
no que toca ao exercício de sua competáncia, em decorrân-
cia de sua autonomia assegurada constitucionalmente:

a) uma tem origem na Constituição Federal e, como
tal, representa o direito mínimo do Município, em relação
ao Estado-membro e à própria União;

b) outra atribuição, o Município a aufere de con-
cessão estadual e, por isto, representa o direito máximo
do Município, em relação ao Estado-membro a que pertence.
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As atribuições com origem direta na Constituição
Federal são imutáveis e irredutíveis por qualquer lei ou p0
der. Ao da segunda categoria podem ser reduzidas, amplia-
das ou suprimidas pelo Estado-membro, por meio de lei idõn
tíca à que as tenha delegado ao Município.

Portanto, as atribuições mínimas do Município, de
correntes de preceitos constitucionais garantidores de sua
autonomia, constituem-se indubitavelmente em direito públi
co subjetivo, da entidade, oponível ao próprio Estado-mem
bro e à União. Logo, serão inconstitucionais as leis que,
de qualquer maneira, o atingirem. Em consequ&ncia, tem-se
que inexiste prevalância da lei federal ou estadual sobre
a municipal, quando o legislador municipal tiver exercita-
do sua competáncia, no que disser respeito ao peculiar in-
teresse do Município. Assim, não há submissão do Município
ao Estado-membro ou à União, no que tange à competância ex
clusiva de cada entidade política-pessoa jurídica de direi
to público interno. Somente haverá prevaláncia da lei fede
ral ou estadual sobre a municipal quando se tratar de com-
petáncia concorrente. Existindo a repartição de compet&n-
cias entre a União, os Estados-membros e os Municípios,
existem, consequentemente, esferas próprias de ação gover-
namental de cada entidade política. Donde não ser permiti-
da a substituição do governo local na solução de casos afe
tos ã administração municipal. O Professor ODILON DE ANDRA
DE assevera, com precisão, que "delimitada a esfera de com
petEncia de cada uma das entidades administrativas-UNIÃO,
ESTADOS, MUNICÍPIOS - nenhuma interpenetração pode	haver
entre elas; nesse sentido á que sediz que, no ámbito	de
suas atribuições, o Município está acima do Estado e da
União. só podendo refreá-lo o Judiciário, por ação própria,
quando comete excessos".

Neste caso, predomina o interesse do MUNICÍPIO so
bre o do ESTADO-MEMBRO ou da UNIÃO. Não se pode, pois, a-
tribuir à expressão "peculiar interesse" o sentido:

a) de interesse exclusivo do Município;

b) ou interesse privativo da localidade. Não se
trata de interesse exclusivo, nem privativo da localidade
municipal.
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Logo, há que se estender a expressão consagrada
pelo Constituinte Federal como abrangendo, dentro dos limi
tes da repartição de competéncias, a predominância de in-
teresses. Havendo predominãncia do interesse do Município,
haverá o prevalecimento de sua atuação governamental A es-
te respeito, não se pode olvidar a lição do Professor SAN-
PAIO DÓRIA, no sentido de que "peculiar não é nem pode ser
equivalente a privativo. Privativo, dizem dicionários, é o
próprio de alguém, ou de alguma coisa, de sorte que exclui
a outra da mesma generalidade, uso, direito. A diferença
está na idéia de exclusão: privativo importa exclusão e pe
culiar não. A ordem pública de um Estado é seu interessepe
culiar, mas é também interesse da Nação. Logo, não é priva
tivo do Estado. Uma escola primária que certo Município a-
bra é seu interesse peculiar, mas não exclusivo, não priva
tivo, porque a instrução interessa a todo o País. O entre-
laçamento dos interesses dos municípios com os interesses
dos Estados, e com os interesses da Nação, decorre da natu
reza mesma das coisas. O que os diferencia é a predominãn-
cia, e não a exclusividade".

Mestre Hely Lopes Meirelles conclui dizendo que:
"tudo quanto repercutir direta e imediatamente na vida mu-
nicipal é de interesse peculiar do Município, embora possa
interessar também indireta e mediatamente ao Estado-membro
e à União".

3. DO GOVERNO DO MUNICÍPIO

O Governo do Município é exercido pela Câmara Mu-
nicipal, em sua função deliberativa e pelo Prefeito, em sua
função executiva. Esta é a redação do artigo 28 da Lei Com
plementar n'? 3, de 28/12/1972 que regulamentaaORGANlzAçÃ5
MUNICIPAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Consoante o regime
constitucional, os Estados-Membros podem adotar, em rela-
ção a seus Municípios, o sistema de Lei Orgânica ou de Car
ta Própria. Assim, mediante Lei Complementar, o Estado-nem
bro consolida, numa só lei institucional de seus Municí-
pios, todos os preceitos gerais, normativos de sua organi-
zação e administração. Em consequência, dita lei complemen
tar passa a ser a LEI ORGÃNICA DOS MUNICTP1OS. No sistema
de "CARTA PRÓPRIA", o Estado-membro abdica da faculdade de
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elaborar a Lei Orgânica dos Municípios, deixando ao Munici
pio o direito de promulgar a lei básica de sua organiza-
ção. Segundo Hely Lopes Meireiles, "em qualquer dos siste-
mas, á sempre o Estado-membro que dita, em primeiro lugar,
os princípios gerais da organização municipal, com a só di
ferença de que, no regime das Leis Orgánicas, ele desce a
minúcias, numa consolidação de todos os preceitos que dese
já seguidos no seu território; e, no das Cartas Próprias,
defere essa tarefa a cada Município. Tal á o regime adota-
do pelo Estado do Rio Grande do Sul, desde a sua primeira
Constituição e mantido na atual. Presentemente, as Consti-
tuições dos Estados da Bahia e do Paraná admitem	Cartas

Próprias para os municípios das Capitais".

Os autores que prelecionam sobre as "Leis Orgáni-
cas" e as "Cartas Próprias" são acordes em que tais instru
mentos constituem o regulamento das disposições constitu-
cionais relativas aos Municípios e, consequentemente, não
podem criar direitos, nem conceder poderes, nem restringir
prerrogativas, nem contrariar os preceitos constitucionais.

Conquanto válida a assertiva de Castro Nunes, in-
vocada pelo mestre Ilely Lopes Meirelles, de que, em ambos
os sistemas, o Município não se organiza por si, pois rece
he do Estado a organização que este lhe dá, e, quando se
lhe confere a faculdade para elaborar e adotar a sua pró-
pria carta, "não se lhe atribui o poder político de organi
zaçao, uma vez que o Estado limita o exercício dessa facul
dade a pontos secundários e traça as linhas gerais da orga
nização que o Município terá que observar", há que levar
em consideração regra inserta na atual Constituição Fede-
ral, inexistente antes, segundo a qual a "organização muni
cipal á variável segundo as peculiaridades locais" (para-
grado único do art. 14 da Constituição Federal, Emenda 1/

1969).

Também não se pode olvidar a lição de que a Lei
Orgánica não pode restringir direitos ou faculdades outor-
gados pelo Constituinte Federal ao Município. Nem o pode o

Constituinte Estadual.
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Logo, a lição de Castro Nunes não tem, na atuali-
dade, a amplitude que tinha em 1920. Outros são os parime-
tros e limites fixados na Constituição Federal em	vigor.
Assim, no artigo 14 da Constituição Federal vigente	está
estabelecido que:

"Lei complementar astabelecerã os requisitos mí-
nimos de população e renda pública, bem como	a
forma de consulta previa às populaç6es, para	a
criação de municípios."

o Constituinte Federal, portanto, traçou os limi-
tes para a Lei complementar e ela, por certo, não pode ir
além de;

a) estabelecer os requisitos mínimos de população
e de renda pública;

b) estabelecer a forma de consulta prévia ãs popu
laçes para criação de municípios.

O constituinte federal fez inserir em tal disposi
tivo constitucional um parágrafo com a seguinte redação:

"A organização municipal, variável segundo as pe-
culiaridades locais, a criação de municípios e a
respectiva divisão em distritos dependerão de
lei".

Cogitou, pois, o dispositivo da exigância de lei
para:

a) a organização municipal;

b) a criação de municípios;

c) a divisão do Município em distritos.

Diz mais o Constituinte: a organização municipal
pode variar segundo as peculiaridades locais.

Deste modo, se o legislador estadual exercita	o
direito de regulamentar, mediante Lei Orgânica, a organiza
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çáo político-administrativa dos Municípios, tem, necessa-
riamente, de levar em consideração o mínimo de poder outor
gado pelo Constituinte Federal ao Município, de maneira que
sua organização administrativa possa variar segundo as pe-
culiaridades locais. É evidente que somente o legislador
municipal está em condição de avaliar as peculiaridades lo
cais, para inseri-Ias na organização municipal.

Acresce, ainda, que segundo a Constituinte Fede-
ral, a autonomia municipal á assegurada:

a) pela eleição direta de prefeito, vice-prefeito
e vereadores;

b)pela administração própria, em relação:

1) ao peculiar interesse;

2) à decretação e arrecadação dos tributos de
sua compecância e à aplicação de suas rendas;

3) à organização dos serviços piiblicos locais
(art. 15 da Constituição Federal vigente).

O Constituinte Federal também estabelece	re-
gras pertinentes aos Vereadores, relativamente:

a) à remuneração;

b) ao número máximo de vereadores;

C) à fiscalização financeira e orçamentária.

É questionável, pois, possa o legislador estadual,
mediante Lei Complementar ou até mesmo na Constituição do
Estado, ingressar minuciosamente, por exemplo, na regula-
mentação do exercício do mandato do vereador, matéria pró-
pria de regimento interno da Câmara, equivoco em que inci-
diu o Estado de Minas Gerais. Aliás, não á difícil respi-
gar dispositivos assentados pelo Constituinte do Estado de
Minas Gerais ou mesmo pelo Legislador complementar, com gra
ve suspeita de invasão de área da competáncia municipal.

Assim á que, na Constituição do Estado de	Minas
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Gerais, se podem, sob este ángulo, ter como questionáveis:

1. a limitação em nove o número mínimo de vereado

res (parágrafo único do art. 152);

2. a determinação para a Câmara Municipal se reu-

nir em pelo menos por 3 (trás) períodos, ordinariamente,

durante o ano (art. 154);

3. a determinação para a Câmara de Vereadores ele
ger a Mesa e constituir Comiss6es no primeiro período, que
se realizará até o dia 5 de março; apreciar as contas do
Prefeito, no segundo período, e votar o orçamento no ter-
ceiro período, que se inicia na última quinzena de setem-
bro, fixado o dia 30 de novembro como a data derradeira pa
ra a votação do orçamento (Ç 19 do art. 154);

4. o estabelecimento da exigáncia de voto secreto

para eleição da Mesa da Câmara (art. 155);

5. a determinação das condiç5es de perda do manda

to pelo vereador, sob cinco hip6teses (art. 158);

6. a determinação no sentido de que as delibera-
ç6es da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de vo-
tos, presentes mais da metade dos seus membros (art. 161);

7. a enumeração das atribuiçGes do Prefeito (art.

177).

Na Lei Complementar nÇ 3, de 28/12/1972, á criti-
cável a regulamentação de questSes pertinentes ao desempe-
nho da função do Vereador, bem como ao funcionamento da Cã
mara Municipal, matérias que devem pertencer ao legislador

municipal.

O Governo do Município, exercem-no o Prefeito Mu-
nicipal (poder executivo) e a Câmara dos Vereadores (poder

legislativo).

A esse Governo á que há de competir adefiniçãodo
que deve variar, na organização municipal, em função	de
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suas peculiaridades1.

4. DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICíPIO

À vista do exposto, não ã aceitável que a lei or-
gânica ou a Constituição Estadual desçam a minúcias na re-
gulamentação do modo de o Município se organizar. E os dis
positivos de lei complementar que cogitarem de formas de
administração devem ser tidas como exemplificativos e nun-
ca vinculativos.

Nesta linha de pensamento, há de entender-se que
o fato de a lei orgânica editada pelo Estado silenciar quan
to à possibilidade de o município organizar-se de modo di-
ferente do tradicionalmente assentado, não pode gerar a
conclusão de que esteja impedido de fazã-lo. Raciocínio di
verso leva a concluir pela inocuidade do parágrafo	único

do art. 14 da C.F., o que é inadmissível.

No campo propriamente de organização e administra
ção, pode repetir-se a observação nuclear, assinalada apro
p6sito do governo municipal (item 3 desta exposição).

Vejam-se, também à guisa de meros exemplos, estas
disposiç6es da Lei Complementar n9 3/72, de Minas Gerais:

1. "São auxiliares diretos do Prefeito:

1	- o Administrador Municipal;

II - os Secretários Municipais;

III - os Subprefeitos;

IV - o Administrador Regional". (art. 78).

2. "Nos municípios de mais de cinquenta mil habi-
tantes, o Prefeito, autorizado por lei munici
pal, poderá delegar a coordenação e a supervi
são geral dos serviços locais a engenheiros
ou técnicos de administração pública, de not6
ria compet&ncia, escolhidos mediante aprova-
ção prévia da Câmara Municipal e admitido por
contrato, ou nomeado para cargo de provimento
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em comissão". (art. 82).

3. "O Administrador Municipal, como delegado do
Executivo, exerce funç6es meramente adminis-
trativas". (§ 19 do art. 82).

4. "O Executivo Municipal exerce as atribuições
de sua competãncia constitucional, legal e re
gulamentar, com auxílio dos 5rgãos que comp6em
a Administração Municipal". (art. 91).

Tais regras da lei estadual podem ceder, com fun-
damento no parágrafo único do art. 14 da CF, se, no enten-
dimento do Município, não atenderem ao que mais convier às
suas peculiaridades.

Sob este ângulo, é plenamente admissível estabele
ça a lei municipal, por exemplo:

a) o cargo de administrador municipal, mesmo sen-
do a população do Município inferior a cinquenta mil habi-
tantes;

b) Conselhos Populares, como órgãos auxiliares do
Prefeito, quer na fiscalização da execução das obras; quer
na definição de prioridades para a aplicação dos recursos;

c) Conselhos Populares, com a função de planejar
• administração local e elaborar anteprojetos de leis que
• comunidade local julgue de seu interesse.

Tais Conselhos Populares podem coexistir com os
órgãos diretivos do Município, a Câmara Municipal e a Pre-
feitura, sem se subordinarem ou sequer se vincularem a es-
tes ou a Partidos Políticos. Estarão vinculados, sim, à co
munidade local. Para exemplificar, a criação de Conselhos
Populares nada mais é do que a institucionalização de for
mas de organização que têm surgido em comunidades locais,
objetivando a defesa de direitos e interesses coletivos de
determinado agrupamento social, como, por exemplo, as asso
ciaç6es de bairros, as comunidades de base e outras mais.
Os Conselho Populares, evidentemente, teriam funç6es mais
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amplas do que as associações comunitárias, além de se cons
tituírem numa forma organizativa institucionalizada median
te lei municipal. Os Conselhos Populares não se constitui-
riam em formas substitutivas das associações de bairros.

A forma de eleição dos integrantes do Conselho Po
pular e sua composição seriam definidos em lei municipal,
gratuito o exercício da função de conselheiro, com manda-
to. Este poderia ser de um ano, permitida a reeleição. A
estrutura do Conselho Popular seria a mais simples possí-
vel, de acordo com as peculiaridades locais.

Além da possibilidade da criação de Conselhos Po-
pulares e adoção de administrador contratado, outras for-
mas de organização, de conformidade com as peculiaridades
locais, podem ser instituídas em lei municipal, sempre com
fundamento no parágrafo único do art. 14 da Constituição
Federal.

Não se deve olvidar que o município é pessoa jurí
dica de direito público interno, que representa os interes
ses de uma população, em território delimitado. Assim, de
nada adianta e será praticamente inócua esta pessoa jurídi
ca, se não houver possibilidade de a população ter presen-
ça marcante na direção dos interesses comuns, tornando viá
vel o Município, econõmica e socialmente, no contexto da
federação brasileira. Sábia, ainda que tímida, a preceitua
ção do Constituinte, ao admitir a organização municipal vã
riável segundo as peculiaridades locais.

Com estes registros, também se pretende assinalar,
com ênfase, o absurdo de uma lei orgânica, a de Minas Ge-
rais, pretender abarcar na disciplina jurídica uniforme,
722 municípios, representando realidades tão diversifica-
das entre sí.

Este denominado "gosto da simetria", que impõe uni
formidade aos mais de 4.000 municípios brasileiros, afron-
ta a realidade. Há de se ter presente a idéia de que uma
democracia somente se torna efetiva e permanente se houver
maturidade cultural, com a participação do Povo, no plane-
jamento e execução dos projetos de interesse da coletivida
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de, e plena fiscalização, na aplicação dos recursos finan
ceiros.

CONCLUSÕES

- No regime federativo brasileiro, todo Municí
pio detém o poder de, mediante lei municipal, instituir for
mas auxiliares e diversificadas de sua organização e admi-
nistração, segundo suas peculiaridades.

2 - A organização municipal pode variar de muni-
cípio para município; em comum, apenas a existência de um
Poder Executivo (Prefeito eleito) e de um Poder Deliberati
vo (Câmara Municipal).

34 - A Lei Complementar (Lei Orgânica dos Municí-
pios), editada pelo Estado—membro da Federação Brasileira,
não pode regulamentar o que for do peculiar interesse do
município, nem estabelecer uma organização municipal úni-
ca, a que sujeitem todos os Municípios integrantes do Esta
do.

44 - A Lei Orgânica Estadual não pode limitar	o
poder outorgado aos Municípios pelo Constituinte Federal.

Belo Horizonte, julho de 1986.
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