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A responsabilidade de uma Lei é fundamental importância na vida da 

sociedade. A Lei que não resolve um problema é um problema. A Lei tem como 

grande finalidade ser solução para um problema identificado junto às relações 

sociais e políticos produzidos pela coletividade. Não há como justificar socialmente a 

produção de uma lei, se ela não gerar um efeito positivo junto ao ambiente que ela 

quer intervir. Esse estudo pretende mostrar que não se aperfeiçoa um sistema 

jurídico pela quantificação de suas leis, mas pela qualificação e afinamento do 

respectivo processo elaborado. Num processo de elaboração das leis de grande 

repercussão, as audiências públicas e a participação popular são obrigatórias. 

Deixar de contar com a participação do público, quando do processo legislativo de 

elaboração das leis, significa a necrose social da lei. 
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Liability of a Law is very important in society. The law does not solve a 

problem is a problem. The Law is intended to be great solution to a problem identified 

with the political and social relations produced by the community. There is no way to 

justify the production of a social law, if it does not generate a positive effect with the 

environment it wants to intervene. This study aims to show that not a perfect legal 

system for the quantification of its laws, but the thinning of their qualifications and 

elaborate process. In the process of drafting laws for high-profile, public hearings and 

public participation are mandatory. Failure to include the participation of the public 

when the legislative process of lawmaking, means the necrosis of social law. 
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1 INTRODUÇÃO 

É oportuno ter poucas leis, porém de qualidade, ao invés de ter muitas leis 

que não produzam efeito algum. Precisa-se melhorar a qualidade da lei que é 

produzida, porque toda a lei interfere na vida da sociedade, dos indivíduos e 

pensando nisso é que se precisa sempre entender que o Processo Legislativo não é 

uma mera burocracia. 

A lei pode ser empregada conforme a abrangência que ela pretende alcançar, 

Constituição Federal, medida provisória, decreto, lei ordinária, lei complementar.  As 

leis começam a vigorar e legislar em casos futuros, e não passados. 

A lei deve observar os limites de atos jurídicos perfeitos, direito adquiridos e 

coisa julgada, assim, esses limites têm por objetivo aumentar a segurança jurídica 

da sociedade. 

A legalidade, como princípio de administração (CF art. 37, caput) significa que 

o administrador público, mediante sua atividade funcional, está sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, não pode haver afastamento 

nem desvio sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 

disciplinar, civil, criminal conforme o caso. 

A lei condiciona a atividade administrativa em sua eficácia, e com isso fica 

evidente que, além da atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a 

observância dos princípios administrativos. 

Qualquer lei que passa pela Câmara de Vereadores não pode ser visto 

apenas como um texto precisa enxergar vidas. Pensar quem são as pessoas que 

serão afetadas com essa lei, qual a causa, o efeito que ela causará.  

Todo projeto de lei possui dois núcleos: o primeiro é o problema e o segundo 

núcleo é a solução. 

O procedimento metodológico adotado foi desenvolvido em cima de projetos 

de leis que tramitaram na Câmara de Vereadores para averiguação dos trâmites que 

os projetos seguem, tempo que eles levam nas comissões, prazo que é necessário 

para votação. 
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Com essa pesquisa ficou claro que os projetos em sua maioria levam mais 

que sete dias de prazo pela sua complexidade, exigindo conhecimento, dedicação e 

caráter das pessoas envolvidas.  

O estudo pretende verificar o problema que o processo legislativo esbarra 

desde a sua criação, quando um projeto de lei chega à Câmara de Vereadores e 

entra na leitura da ordem do dia, até o momento que ele é votado e vai para o 

executivo e o prefeito sanciona. 

Também, o estudo mostra os atos e fatos que os parlamentares ultrapassam 

na busca de uma Lei clara, constitucional e dentro da legalidade. Muitos estudiosos 

declaram esses fatores que determinam o cumprimento dos requisitos na formação 

de uma lei. 
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2 O PROCESSO LEGISLATIVO 

O Processo Legislativo é o conjunto de disposições que disciplinam 

procedimentos na elaboração das espécies normativas na qual os órgãos devem 

observar esses atos. 

Também é uma sucessão de atos realizados para a produção das leis em 

geral, onde o conteúdo e forma sejam uma sequência de regras próprias.  

Processo ou procedimento legislativo ordinário ou comum é todo aquele que 

se destina à elaboração da lei ordinária, na qual os princípios do processo legislativo 

seguem o princípio da simetria, federal estadual e municipal. 

2.1 O Caminho que a Lei Percorre no Processo Legislativo 

Com o fator do tempo entre todo o processo da lei, cabe salientar qual seria o 

problema que o projeto de Lei quer resolver, se não há condições de identificar o 

que o projeto se propõe não haverá solução. 

Por isso, nessa esfera, existem as comissões pelas quais o Projeto tramita, é 

ela que vai olhar o problema e identificar se a solução na qual o Projeto de Lei 

propõe é constitucionalmente possível. 

Conforme o Art. 58 da Constituição Federal esclarece os atos das Comissões, 

como os parágrafos e incisos explicam: 

 
 
O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas nos 
respectivos regimentos ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 1º Na Constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurado, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa. 
§ 2º Às Comissões, em razão da matéria de sua competência cabe: 
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos 
membros da Casa; 
II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos 
inerentes a suas atribuições; 
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades; 
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
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VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprias das autoridades judiciais, além de outras previstas 
nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separada a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores. 
§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso 
Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação 
partidária. 
 
 
 

Devem ser observados os parâmetros para elaboração de uma lei: 

1. A utilidade da lei. 

2. A capacidade de produzir os efeitos desejados. 

3. A harmonização com o ordenamento vigente. 

4. Aplicabilidade e efetividade. 

Outro aspecto importante a ser observado é a questão do atendimento das 

fases dentro das regras processuais legislativas. As quais são: fase do 

conhecimento que é a fase que divulga a construção da lei, proporcionando o 

conhecimento interno e externo dos documentos que integram o processo 

legislativo. A fase instrutória, que é a fase de debates internos e externos sobre o 

problema que a proposição apresenta e sobre a solução que ela propõe, tendo em 

conta a viabilização técnica da matéria e a confirmação do interesse social quanto a 

sua conversão em lei. 

Esse caminho que a lei percorre passa por diversos problemas, e toda a lei 

que é aprovada no mesmo dia é inconstitucional porque não obedece ao processo 

legislativo. 

A lei não é um produto que nasce pronto. Aprovar um projeto de lei no mesmo 

dia significa contrariar os princípios constitucionais do Estado Democrático de 

Direito.  

Com isso, para ter o denominado Devido Processo Legislativo, quanto o 

Devido Processo Legal e o Devido Processo Administrativo que tem por finalidade 

dar legitimidade ao ato que se pretende tornar-se um dever legal. 
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Deve-se observar o princípio da legalidade quando a elaboração das espécies 

normativas no processo legislativo, consagrado constitucionalmente, deixando claro 

que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer o que não estiver em virtude 

de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente, conforme as 

normas do processo legislativo constitucional. 

Não realizar o movimento de construção da lei é o mesmo que decretar a lei, 

e essa decretação da lei era possível antes de 1988, se for feito isso a Câmara não 

está “percebendo” a Constituição Federal. 

A lei está presente em tudo na vida, na sociedade, de todas as formas 

depara-se com a lei. O silêncio da lei é proibido. 

Não está vinculada a democracia a ideia de fazer rápida a lei. O governo só 

pode agir de acordo com a lei, para melhorar a capacidade governativa é preciso 

melhorar a qualidade da lei, uma lei não pode ser aprovada sem ser submetida ao 

devido Processo Legislativo. 

2.2 Atos no Processo Legislativo 

As ações legislativas da Câmara Municipal obedecem a normas orientadas 

pelo processo legislativo, constituído pelo conjunto de atos ordenados, destinados a 

produzir normas jurídicas. A fonte legal dos atos normativos da vida do município é o 

processo legislativo. 

O Processo Legislativo é o conjunto de atos, a cargo do Poder Legislativo, 

necessário à formação das leis. Esses atos são definidos como integrantes desse 

processo como fontes do Direito Municipal. 

Os regulamentos, os decretos emanados do Poder Executivo são fontes 

complementares, subsidiárias. A vigência e a própria eficácia dos decretos e 

regulamentos estão subordinados aos ditames das normas oriundas do processo 

legislativo, mas forte corrente doutrinária pugna por deferir ao Prefeito Municipal o 

direito à emissão de Medidas Provisórias. 

Na elaboração, redação e alteração das leis deverão ser obedecidos, quanto 

à legalidade, os preceitos fundamentais estabelecidos no art. 59 da Constituição 

Federal e, quanto a sua forma, as normas definidas na Lei Complementar nº 95, de 

26 de fevereiro de 1998.  
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Conforme entendimento de Silva (2009, p. 34): 

 
 
Na concepção institucionalista, o processo legislativo, fundamentado no 
conceito do Estado Democrático de Direito, firma-se no instituto do devido 
processo legal.  O plano de Estado de Direito implicaria na obediência de 
todos ao império da Lei, na previsão da separação dos poderes e na 
consagração de direitos e garantias individuais. O Estado Democrático 
juntaria o princípio da soberania popular, com a colaboração em massa do 
povo na gestão da coisa pública.  
 
 
 

Para garantir a liberdade do indivíduo, a Constituição em sua escrita destaca 

a separação de poderes e declaração de diretos para dominar o arbítrio do poder. 

Isso não passou por uma ilusão do idealismo revolucionário. Logo foi verificado de 

que a lei – mesmo feita pelos agentes poder legislativo em nome do povo para o 

interesse comum – estava ferindo a Constituição e agredia os direitos que 

significavam liberdades. Com isso, a necessidade histórica de garantir a liberdade 

individual contra o arbítrio político diante da Constituição, garantindo mediante o 

controle da inconstitucionalidade das leis. Também veio a necessidade histórica de 

garantir a liberdade pela Constituição, sobreveio à necessidade de garantir a 

Constituição pela constitucionalidade (BARROS, 2001). 

Para Tavares (2007), o Processo Legislativo significa a íntima relação 

existente entre o princípio da legalidade e a formação das leis. Estando o indivíduo 

no Estado Democrático, apenas obrigado por força da lei, não se pode deixar de 

considerar como obrigatório para o Estado o cumprimento dos requisitos para 

formação das leis que, posteriormente, irão atingir seus cidadãos.  

Conforme o anunciado, o cidadão não deve apenas observar sua conduta 

baseada nas normas existentes, mas os parlamentares também devem observar as 

questões indicadas ao povo como normas jurídicas. 

Com efeito, na Constituição que são inseridos os principais elementos do 

processo legislativo. Informa à abordagem que a questão relacionada com a 

observância compulsória, ou não, pelo município, das normas constitucionais 

dirigidas ao processo legislativo (art. 59 incisos de I a VII da Constituição Federal).  
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Assim ensina Teixeira (1991, p. 89): 

 
 
O Processo Legislativo, ou seja, a sucessão ordenada de atos para a 
formação das normas enumeradas na Constituição da República (art.59) 
possui contornos uniformes para todas as entidades estatais – União, 
Estados-membros, Municípios e Distritos Federais (art.60 a 69) – cabendo 
às Constituições dos Estados e às dos Municípios estabelecerem, dentre as 
espécies normativas previstas, quais as adotadas pela entidade estatal. 
 
 
 

Também ressalta: 

 
 
Os atos administrativos destacando a legalidade como um princípio da 
administração (CF, art.37, caput), significam que o administrador público 
está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e 
às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob 
pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar. Civil 
e criminal, conforme o caso. 
 
 
 

Isso prova que o administrador tem sobre sua competência uma grande 

responsabilidade de administrar uma lei para que ela possa beneficiar a comunidade 

e, contudo ter o retorno na proporcionalidade devida. 

Fica destacado que, enquanto na atividade particular, tudo o que não está 

proibida é permitida; na Administração Pública é ao contrário, ela só pode fazer o 

que a lei permite, assim, tudo o que não está permitido é proibido. 

Com isso, toda a atividade administrativa é uma atividade infralegal, pois 

somente é permitido fazer o que a lei autoriza, a vontade da Administração Pública é 

a que decorre da lei. 

Na Administração Pública não existe liberdade e nem vontade pessoal, pois a 

lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público 

significa “deve fazer assim”. 

Gonçalves (1997, p. 3) reúne diversas situações concretas relacionadas com 

os diversos passos da elaboração de leis municipais. 

Ele cita: “Para serem eficazes, as leis devem obedecer a certos 

procedimentos que passam por vários caminhos revestidos por formalidades, 

iniciando-se com a elaboração do projeto até a sua sanção ou promulgação”. 

  



16 
 

No dizer de Aguiar (1973, p. 9), conceitua-se processo legislativo como: “[...] o 

conjunto de atos processuais que regula a elaboração dessas normas jurídicas – 

sua criação, modificação ou revogação”. 

Para José Afonso da Silva (1992, p. 458) entende-se por processo legislativo: 

“o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sansão, veto) realizados pelos 

órgãos legislativos visando à formação das leis constitucionais, complementares e 

ordinárias, resoluções e decretos legislativos”.  

O processo legislativo, como conceitua Uchôa, (1984) “é todo o conjunto de 

atos necessários à formação das leis, desde a iniciativa até sua promulgação”.  

A redação, elaboração e alteração como a consolidação das leis, decretos 

legislativos e resoluções obedecem às conformidades estabelecidas na Lei Orgânica 

do município. 

Como destaca Braz (2007) em relação ao do município, o processo 

legislativo, afasta o processo organizacional (elaboração da Lei Orgânica), completa-

se como a Constituição da República, prevê e compreende a elaboração de 

emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 

decretos legislativos e resoluções. 

Braz (2007) também fala que a fonte legal dos atos normativos no município é 

o Processo Legislativo. São os atos definidos como integrantes do processo 

Legislativo que podem ser fontes do direito municipal. Os regulamentos, os decretos 

emanados do Poder Executivo são fontes complementares, afinal o executivo 

municipal, conforme o sistema constitucional, não dispõe de ação deliberativa. A 

vigência, a própria eficácia dos decretos e regulamentos estão relacionados aos 

ditames das normas oriundas do processo legislativo. 

2.3 A Criação da Lei 

Em relação à lei, o próprio Braz (2007) diz que o Decreto n. 4.657, de 04 de 

setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, salvo disposições 

contrárias, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 

oficialmente publicada. 

Braz (2007) salienta, ainda, que essa disposição normativa é valiosa ao 

legislador municipal para elaboração das leis locais. No geral as leis trazem, no final 
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de seu texto, uma ordem emanada do legislador, definindo que ela entrará em vigor 

na data de sua publicação, ou caso a vigência tiver que ocorrer no ano seguinte de 

sua elaboração, trazendo, pelo legislador, referência expressa a esse fato. Se o 

legislador for omisso, a lei somente começará a vigorar quarenta e cinco dias após 

sua sanção e publicação. 

D‟Angelo (2010) fala que Aristóteles, com grande sapiência, ensinava, ao 

questionar a si próprio, se era mais útil ser governado pelo melhor dos homens ou 

pelas leis melhores, concluiu que:  

 
 
[...] os que apóiam o poder régio asseveram que as leis apenas podem 
fornecer prescrições gerais e não provêm aos casos que pouco a pouco se 
apresentam, assim como em qualquer arte seria ingênuo regular-se 
conforme normas escritas [...]. Todavia, aos governantes é necessário 
também a lei que fornece prescrições universais, pois melhor é o elemento 
que não pode estar submetido a paixões que o elemento em que as paixões 
são conaturais. Ora, a lei não tem paixões, que ao contrário se encontram 
necessariamente em cada alma humana.

1
 

 
 

 
O governo deve propor as leis e elaborá-las com a sociedade; a construção 

da lei pressupõe as duas representatividades: o governo e a sociedade. 

O nascimento da lei se dá no momento que a Câmara de Vereadores aprova 

o Projeto de Lei, entendendo ser esta a vontade da sociedade, e o prefeito sanciona 

a lei, sendo essa vontade do governo. 

Com isso, deve ser verificado todo o processo que tramita o próprio projeto, 

como ele inicia, o caminho que ele segue e o porquê ele faz esse percurso. 

Verifica-se o problema que um projeto de lei enfrenta desde a sua leitura na 

ordem do dia até a votação em plenário. Ele passa por um caminho onde deve 

cumprir o processo legislativo ou ele é votado na mesma data de leitura, 

ocasionando a inconstitucionalidade. 

  

                                            
1
 apud MORAES, Alexandre de. In: DIREITOS Humanos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1998, (v. 3), p. 106. 
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Teixeira (1991, p. 386 e 388) diz: 

 
 
Incorrerá no vício de inconstitucionalidade formal a lei que violar dispositivos 
constitucionais relativos à sua elaboração e vigência, ou que estabelecer a 
competência do órgão que emana [...]. A inconstitucionalidade formal pode 
resultar, portanto, seja de vício de elaboração, seja de vício de 
competência, em face das normas constitucionais [...] ocorreria 
inconstitucionalidade (por elaboração), por inobservância de formalidades 
ou requisitos extrínsecos, isto é, na elaboração da lei, exigidos pela 
Constituição. A inconstitucionalidade por incompetência do poder ou órgão 
de que emana a lei, em face dos dispositivos da Constituição, é de 
ocorrência muito mais frequente, especialmente num regime federativo [...]. 
O vício de inconstitucionalidade por incompetência poderá ainda 
caracterizar-se quando qualquer dos Poderes – O Legislativo, o Executivo 
ou o Judiciário – invadir a esfera de competência normativa do outro Poder 
[...]. Em todos esses casos de inconstitucionalidade formal, a contradição 
entre a Constituição e a lei ordinária é exterior a esta, isto é, não diz 
respeito propriamente à matéria, ao conteúdo da lei, mas a um defeito de 
forma, ou a uma falta de competência do ente ou do órgão do qual 
promana, e daí denominar-se também, inconstitucionalidade extrínseca. 
 
 
 

Está sendo demonstrado um processo durante um mês, que se resume no 

início que é a chegada do projeto de lei na Câmara de Vereadores, ou seja, sua 

leitura na ordem do dia, o próprio Projeto baixa para as Comissões de Orçamento e 

Finanças e Comissão de Constituição e Justiça, para seus pareceres, ou então 

nesse período se ela é votada em menor tempo.2 

Será mostrado o período de um mês que corresponde ao mês de junho a 

julho do ano de 2010, onde tramitaram 23 (vinte e três) Projetos de Leis.3 

Destes 23 (vinte e três) Projetos de Leis foram aprovados 20 (vinte), os 

outros, um estava na Assessoria Jurídica, outro estava tramitando e outro não havia 

apenas tramitado na sessão aguardando pareceres. 

Normalmente os Projetos de Lei tratam de matérias normais como: 

“Autoriza o Executivo a Firmar Convênio com a Superintendência dos 

Serviços Penitenciários – SUSEPE.” 

“Altera a Redação do Art. 6º da Lei Municipal n. 2.089, de 25 de maio de 

2004.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Suplementar e Reduzir Dotação Orçamentária.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Firmar Convênio com a Fundação Cultural de 

Canela e dá Outras Providências.” 

                                            
2
 Disponível em: <http://sapl/consultas>. Sistema de apoio ao Processo Legislativo. 

3
 Idem. 
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“Institui de Interesse Social Servidão de Passagem com Testada Com a Rua 

Júlio Travi.” 

“Institui de Interesse Social Servidão de Passagem Denominada „Beco Savi‟.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Especial Por Redução 

Orçamentária.” 

“Altera o Art. 4º da Lei Municipal n. 2.994, de 08 de junho de 2010, que 

autoriza o Poder Executivo a realizar Contratação Temporária em Caráter 

Emergencial para atender a função pública de Médico Clínico Geral, no Programa 

Inverno Gaúcho 2010.” 

“Introduz Alterações na Lei Municipal n. 2.550, de 11 de outubro se 2006 e dá 

outras providências.” 

“Transfere Programa no Anexo de Metas da Secretaria Municipal de Turismo, 

Esporte e Cultura para a Secretaria Municipal de Educação, de que trata a Lei 

Municipal n. 2.964, de 31 de dezembro de 2009, que „Introduz Alterações na Lei 

Municipal n. 2.915/2009 (LDO 2010), de 1º de outubro de 2009, e dá outras 

providências‟.” 

“Cria Cargos e dá outras providências.” 

“Altera a Redação do Art. 35 da Lei Municipal n. 1.059, de 28 de dezembro de 

1990.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Desafetar as Áreas das Matrículas n. S 16.884 

e 16.885, do Registro de Imóveis de Comarca de Canela, para Implantação de 

Empresa.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Desafetar e Permutar a Área da Matrícula n. 

16.544, de Propriedade do Município de Canela por Área de Port & Sartori Ltda., das 

Matrículas nº 16.421, 16.422 e 16.423 para implantação de uma Unidade de Posto 

de Saúde.” 

“Denomina Vias Públicas e dá outras providências.” 

“Autoriza o Poder Executivo a Suplementar por Operação de Crédito.” 
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2.4 Prazo da Lei 

Diante desses relatos, verifica-se que a média de cada projeto tramita em 

torno de sete dias desde a leitura na ordem do dia até a votação.  

Cada projeto é lido na sessão de segunda-feira pela ordem do dia, seguindo 

na terça-feira baixando para a Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de 

Constituição e Justiça. 

Nas terças-feiras as comissões reúnem-se para verificar os projetos e 

fazerem seus pareceres ou mesmo solicitando mais algum documento para 

esclarecer dúvidas em relação ao projeto. 

Os projetos com maior prazo para votação, geralmente tratam de assuntos 

mais complexos como denominação de vias públicas, alterações de artigos de leis 

que exigem um estudo mais detalhado e com uma atenção dobrada das comissões. 

Aqui se destaca, nesse período, o Projeto de Lei nº 61/2010 que “CRIA 

CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, em que foi protocolado no Legislativo 

no dia 25 de junho de 2010, passando para a leitura na data de 29 de junho de 

2010. 
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3 ESTUDO DE CASO 

Após a leitura foi para as Comissões de Constituição e Julgamento e 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

Esse Projeto cria 07 (sete) vagas para o cargo de Secretário de Escola, 

padrão 06, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, de que trata o art. 1º da Lei 

Municipal de n. 1.573, de 27 de março de 1998, alterado pela Lei Municipal n. 2.471, 

de 7 de abril, que passa a ter a seguinte redação: 

Projeto de Lei para criação de cargos: 

 

Quantidade Cargo Padrão 
Carga horária 

semanal 

23 (vinte e três) 
Secretário de 

Escola 
06 (seis) 

40 (quarenta) 
horas 

Quadro 1 – Projeto de Lei para Criação de Cargos 

 

 

Esse projeto ficou mais de um mês tramitando na Câmara devido à 

complexidade do mesmo. Ela necessita de dotação orçamentária para as despesas 

de pessoal e obrigações patronais.  

Dentro desse projeto deve constar a categoria funcional, grupo, identificação, 

classes e atribuições do cargo, bem como condições de trabalho e requisitos para 

provimento. 

Sabe-se que toda a criação de cargos no Poder Público deve constar o 

impacto orçamentário e financeiro para verificação da disponibilidade financeira do 

órgão e a capacidade de suportar a despesa nos próximos quatro anos. 

Assim, esse projeto ficou na Casa, nas Comissões, aguardando 

documentação para parecer, bem como uma análise mais detalhada, ultrapassando 

o prazo de 30 (trinta) dias das pesquisas dos projetos. 

Veja-se que nem todos os projetos conseguem seu parecer e sua votação 

num período curto. 

O Poder Legislativo deve se organizar para realizar as fases de construção de 

uma Lei. Conhecimento/Publicidade interno e externo. Na parte de conhecimento, 

não basta que o conhecimento dos projetos seja apenas interno, o que é muito 
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comum nos dias de hoje é que depois de protocolado o projeto é encaminhado para 

a Leitura do Expediente da primeira sessão legislativa subsequente. Os pareceres 

de comissões, quando elaborados, porque não são todas as Câmaras que 

elaboram, alguns regimentos dispensam o uso dos pareceres, o que não é permitido 

pela Constituição, mas alguns regimentos defasados nesse ponto ainda trabalham 

com essa vertente. 

Quando o parecer das comissões existe são de conhecimento interno e é 

preciso dar conhecimento externo. Da mesma forma, a ordem do dia precisa dar 

publicidade, se a Câmara não faz deve fazer. 

E quanto à redação final, que muitas Câmaras não fazem e devem fazer e dar 

publicidade para serem transparentes os atos. É na parte do conhecimento que é 

demonstrado a transparência elaborativa da lei, com o pressuposto da lei ser válida, 

hoje não se pode admitir uma lei que seja feita secretamente, sem que a sociedade 

saiba. Então, minimamente, o que se deve fazer é dar conhecimento à sociedade 

que o projeto está tramitando e saber se o projeto que está tramitando interessa 

para a comunidade, às vezes nem interessa para a sociedade, pode até interessar 

para o Governo. 

A função do parlamentar é detectar a necessidade social e buscar com o 

projeto se ele está resolvendo um problema da sociedade, se não for consultada a 

sociedade pode ser que uma lei não é aprovada de maneira democrática. 

A função social do vereador é respeitar a visão social, dialogar com a 

sociedade. Saber-se de fato o que está sendo proposto é importante para a 

comunidade e se irá equacionar o problema apontado. A busca que o vereador tem 

que se envolver é medir a necessidade da sociedade. 

Não tem problema da sociedade que não seja problema da Câmara então ela 

tem que participar desse processo. 

Um grande problema é a Câmara aprovar um Projeto de Lei no mesmo dia 

que ele chega sem conversar nem ouvir a sociedade. Essa dificuldade existe devido 

à pressão de um lado ou de outro, politicamente, e tem que se achar a solução 

porque o Poder Legislativo deve intermediar esse processo, mas isso é fruto de uma 

cultura estabelecida no país e que existe a necessidade de ser mudada. 

A Câmara deve ser um palco de discussões, é importante essa busca de 

diálogo, essa busca das relações institucionais, com a sociedade, com os 

segmentos interessados naquele projeto de lei que está em tramitação. Deve ser um 
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palco de discussão e ocupar seu espaço; quanto poder não se pode errar por 

omissão, pode até pecar estrategicamente, mas nunca por omissão. 

O parecer das comissões não é meramente uma formalidade, não é 

burocracia, é preciso examinar com profundidade, tem que ser responsável por essa 

questão da instrução processual legislativa. Essa comissão temática precisa ser 

estruturada, os projetos de lei precisam pareceres, que as comissões se reúnam.  

Essas reuniões e esse trabalho técnico das comissões auxiliam no 

aperfeiçoamento do projeto de lei, o que ao contrário, a falta da análise gera, muitas 

vezes, imperfeições na lei.  

Acontecem seguidamente casos que a Câmara aprova projetos de lei e os 

encaminha para o Executivo e alguns dias depois o Executivo manda um novo 

projeto de lei, corrigindo o anterior, porque ao aplicar, a lei estava cheia se 

imperfeições.  

Assim tramitam em um mês duas leis tratando do mesmo assunto uma para 

corrigir a outra. 

A Comissão de Constituição e Julgamento deve ser a primeira a se manifestar 

sempre porque é uma preliminar à constitucionalidade, do que adiante discutir o 

mérito do projeto se ele é bom ou não para a sociedade, se ainda não foi analisada 

a constitucionalidade do mesmo. Tem que se ter a certeza que o projeto é 

Constitucional para dar continuidade. 

Na Comissão de Constituição e Julgamento olha-se o paradigma se o projeto 

é constitucional ou não, enquanto a Comissão Orçamento e Finanças deve analisar 

o impacto financeiro do projeto. 

As comissões devem se resguardar ao realizar os pareceres dando parecer 

favorável ou não, porém ressalvando que o mérito do projeto seja votado em 

plenário, às comissões opinam, portanto apenas pela constitucionalidade do projeto, 

ressalvando, no entanto, que a análise do mérito será feito em plenário. 

É função de a Câmara fazer revisão das matérias que ela delibera. Todo 

projeto que está no Legislativo tem que ir para Comissão de Constituição e 

Julgamento fazer a revisão, se tem erros, é a hora de detectá-los, na questão de 

logística (incisos, parágrafos, artigos, gramáticos). Uma vírgula pode mudar todo o 

contexto da matéria que a Câmara produziu, então se deve prestar muita atenção 

nesse ponto, o que ainda faz parte da fase elaborativa da lei, pois ainda não existe a 

lei. 
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No momento em que o prefeito receber o projeto e que o mesmo ainda 

possuir erros, ou o prefeito publica assim ou manda para a Câmara corrigir. O que 

não pode é ele fazer uma intervenção e mudar esse termo, agora se ele publicar 

errado não vai caracterizar uma falha no Executivo, mas sim, omissão do Legislativo 

que não fez esse trabalho de revisão que é de extrema importância. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a Constituição Federal a lei faz parte na sociedade como na vida de 

cada um. E como relatado nos capítulos acima, foram verificadas as falhas no 

Processo Legislativo para elaboração de uma lei.   

Em regra geral, o Processo Legislativo apresenta deformidades, seja por vício 

de iniciativa, seja por inconstitucionalidade da matéria, ou ainda por desrespeito aos 

atos, não cumprindo raramente o rito processual que é exigido na tramitação do 

projeto de lei em decorrência de “pressões políticas”, seja por conta dos Poderes, 

seja por conta de quem a lei irá beneficiar, no caso instituições, sociedade, a 

iniciativa privada entre tantas outras. 

Verificam-se os aspectos, de que, não são respeitados os prazos regimentais 

para aprovação dos projetos de lei, não cumprindo com a publicidade necessária 

nem com requisitos necessários como: audiência pública, impacto de vizinhança, 

impacto orçamentário e financeiro, que algumas matérias requerem para serem 

votadas. 

Outro fator que influencia muito no Processo Legislativo é a falta de 

conhecimento dos parlamentares sobre algumas matérias a serem votadas, 

demonstrando que eles possuem pouco conhecimento e qualificação para debater e 

discutir sobre alguns Projetos de Lei, como: estrutura administrativa, plano diretor, 

código tributário, parte financeira, contabilidade pública, gestão de pessoal entre 

muitos assuntos e atos que deveriam ter ampla visão para a criação ou votação de 

uma lei. 

Outro agravante diante de todo um processo, no qual também proporciona as 

dificuldades enfrentadas para o andamento e conclusão do mesmo, é a carência dos 

parlamentares nas áreas técnicas e jurídicas, para criar uma matéria, uma lei dentro 

da legalidade e constitucionalidade. 
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Esses atos do Processo Legislativo devem ter um objetivo mais amplo que 

possa reunir a verdade, os valores individuais e sociais, atingindo as necessidades 

da coletividade. Às vezes essas necessidades nem sempre são percebidas pelos 

legisladores para busca de um processo transparente, autêntico nas formas da 

Constituição Federal, no qual a criação de uma Lei deve ser perfeita, atingindo os 

aspectos da legalidade, constitucionalidade e moralidade necessária. 
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