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RELATÓRIO AO PROJETO DE LEI nº 007/2021 

 

RELATÓRIO 

 

Exmº. Sr. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. 

 

I – DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei n° 007/2021, de 

autoria do Vereador Célio Rufino, que tem como objetivo ESTABELECER AS IGREJAS E OS 

TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER CULTO COMO ATIVIDADES ESSENCIAIS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA.  

 

Os interesses são comuns e, ao mesmo tempo, são interesses da coletividade... 

 

Considerando que as igrejas e templos religiosos atuam como ponto de apoio fundamental as 

necessidades da população; 

 

Considerando que as igrejas e templos religiosos são para muitos, um espaço de apoio; 

 

Considerando que as igrejas e templos religiosos, realizam trabalham de cunho familiar; e 

 

Considerando que as igrejas e templos religiosos, ajudam na propagação de informações 

verídicas.  

 

Dessa forma, solicito aos nobres Pares que o presente projeto seja apreciado e aprovado dentro 

da maior brevidade possível.  

 

É a justificativa do projeto. 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

Na estrutura federativa brasileira, os Estados e os Municípios não dispõem de autonomia 

ilimitada para dispor sobre sua própria organização, inexistindo liberdade absoluta ou plenitude 

legislativa nessa matéria, prerrogativa só conferida ao poder constituinte originário.  

 

Como consectário, por simetria, impõe-se a observância, pelos entes federados inferiores, dos 

princípios e das regras gerais de organização adotados pela União. 

 

Raul Machado Hort assevera: 

 

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização 

originária da Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas 

centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais 

constitutivos do Estado Federal, seja no plano constitucional, no domínio 
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das Constituições Estaduais, seja na área subordinada da legislação 

ordinária. 

 

Conforme o mesmo autor, essas normas centrais são constituídas de princípios e regras 

constitucionais, dentre os quais se sobressai o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, com 

previsão permanente nas Constituições Republicanas, consagrado no artigo 2º da atual Carta Magna. E, 

na concretização desse princípio, a Constituição Federal previu matérias cuja iniciativa legislativa 

reservou expressamente aos Municípios, senão vejamos: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:  

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

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

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 

suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei;  

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;  

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial;  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população;  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano;  

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 

a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

De igual modo, a Lei Orgânica do nosso Município: 

 

Art. 5. Ao município compete prover a tudo que diga respeito ao seu 

peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe 

privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

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

(...) Sem grifo no original 

 

 

Pois bem! A função precípua da Câmara Municipal é a legislativa, de modo que estabelecer 

normas de administração e dispor sobre a execução de serviços públicos, de forma genérica e abstrata, 

constituem atividades genuínas do Poder Legislativo Municipal. 
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A prática dos atos concretos da administração, por sua vez, é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal. Nesse sentido o ensino de Hely Lopes Meireles: 

 

A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração 

do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o 

Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, 

unicamente, sobre sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-

somente, preceitos para sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; apenas 

institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas regula 

e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. 

 

III – DO VOTO DO RELATOR (CONCLUSÃO) 

 

Em análise ao Projeto de Lei nº 007/2021, tenho que a propositura está apta quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em conformidade 

com o RELATÓRIO apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo 

de análise da presente comissão permanente.  

 

ISTO POSTO, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito, 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 007/2021 de autoria do Legislativo Municipal.  

 

É o que tenho de manifestar. 

 

Santa Rita – PB, 01 de março de 2021. 

 

_________________________________ 

Alysson Gomes 

- Vereador Relator - 
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